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لمقدهة

يمالحىالخالقاتهبمم

فيحواصلهااحنردناوالهمالمعانيمنابتالعقوكجعلالذيمادتةالحمدء

المهارقلبماصاةوأللجاحبمءضااطئفلعلمبزالمغايىم3ا
افلوجيوشئااليرلنالخدتهاوحندعاقالكنعفهاعلىلها

ابمهرراثعدريراأنالالناسعندالممكساتجةكننحيثبدا

الىاالعمضايةاضرفتاطابىأوكرجماناالغاثلساخايههحيثنة

يضوكحقائقهاتعلمفياالحداثوتخرنجبطرائقهااثححغارأخذعهأير

نتدبميخهامضاهمابثنجبافكارهاباإدفواحايهرفيقراخهم

وعمدرواففصابذوقعبارخمائتاهـمنءلمحبركافيمصاحها3الذبم
جيادهاافىالسبيلوسقواصباحهافآقللهضبرضفوأفلغاألفوإردكأ 00001

بفرائداوحاوازهارهاثفورعنالحمافا8تيتممحايتبراترامإلاوص
الصخاعةمحياكثحفواشماهماابيذاظهارهادعإئزحهاؤاإنمؤلؤقالثدسش

8اكتةالحعابءوراكةشصبلاآلحاعريدأفشواصهاوالالقناع
موالحالواالفيافىوتوالثألتواكاداحاباألرهداية3اصم11بداللة

علهصاتصمنالطالتركلصترافدتثمنلثعالءوجوببياخااإلكة

المدارسالالميذوينهتحالمذاهىمنءاالنشالحعخاعةيححتكاثوحخ

دايحيةارذاللفهزالمراصالتمناالمتحدهميرواىلباتابواب

نثئااتاليفاثارءاالجأل3يةامحاثوالمطبعةبابارءآالالاالفانحل

كودهكبالقالصورعلىمثمتمألالمراسبالتالبوابئامحيطأك

صاتطاالمناقيآبترالىيحضعاجما5ساصامغاالمعامالت

ىضاخملةيرتاحءمةلضيتاد3االصراق



هاستقافاستقلحتاألثواتبنأحلعلةواتكتاالجافيفهافىأتماعهش
يؤل01المرواالحلمزادنعدهوالجىذلكتساقهبىانيعرفت

الربضربةةجحالالخةباالقالةيمهـملموتماالماالئهاخاألمحمة

حاعاالكأطاثيالىثثكاتوانالوإجباالنقيادنجكمعليهاقدمث

انيممعنىااليامههذحالهفغاؤعالالرصائلمةعاجااقالحماوأنثحأت
رتصدوقدالعوامخةصتوحثهاواعااتليماحكماقىقالهفياادت

همنهمنديمةرالىالجيلهويحرفخاعةالحتةقيحنهتتجيهاجمااتجاب

وقستعواردةالحالبىوأنجتةقراعلىبابكاامامخةبم03ألبخماعة
دوصبالؤلمانهبئفيجمالصبنياحواهالمراسالفيااالواقصيخاالىاصحابا

ءاحلغاااحيمسالىوثالمتاكأضادحاباتؤاإليمكاتوحيمثلمالتالمعا

ححناعالفياحافباالشماتصميتةءنثاا1حلرثالىالحافىالمبتدئوهداية
اىلى

ااكينظرواان20االذخالمقاموذويايمضالىلصاااهااسألواناهذا

مماوأراوصةاغادي01كالريزصتوزعحآخمحنيحانجهيراباووفا
االمايعدراللكنةانفسمعدتعذزاعحرريتهسوارممابيف

الحسناتبثفاعةالسيحاتعناحبمءاتكوراكوزوالبيمهصثيم3في

فإصصانهالغوايةعنالفكيمرفروبالهدايةالناظرجمالاتاسألاقهأل

آليبلجهوحسيهاوهوءألدعاسمتجاالح

العالي3إعهالطيالملبربرجله



المكاتإتفياالوللقعم
االنثافيقيطنة

االلفافاباختيارالمرادعنالعبيرصاعةواححطالخاادالضيألنض

المعنىابرازارادمتىاالنعاتفاتالمعنيينبينالمناسبةوصهواليئوشتيبها

حامعةمنبيلماالنضايحخاممونةوببهايخرحةمحورةلةدعابحنمإلهن

ءاالنثاطيبانةبمعنىالنفىطيبفالنفيقالانثاصهة

والرصيهدلوالحظباقيبليفئمنامحتابةاطرافخيتناولوهو
اتثامحهذلفيادناهـرانواعهمننوعكلالجنىيحيحاونخلتاكانازا

فريهراممااحهيتعقق01وبحانكوكصوالحالرأئقركابةاكاتبةعلىنقتحر

المقدمةفيالييماأشمرنامانحوكل

يماتحةافي

وقتساواحشهالمااااباإالنبهانحاطبةالمراصاتاواتجةا

ائهاوتمثلحاليماوتخيصعرادهاظهارفيامحاشتمقاموقامتبالمتحود

اقاافالهاجماوهنهبلسانيماناطقاصينإمحاتبينةكاحتىالييماتوبللم

لمألكهايندرالتيواألمنجةادراكفايعر
نعبةمقتضىعلىاكالميهاصقدالتيالبليغةالحاطبةنهاجومنهاجها

تتفرعيةقأعدةوهنهوالمساواةوالدنووالحيثمنغالمجهواطمابينما

يهأللةفيواالحزاماالدب4رعاتخصانةوالمراداكاتبةدقواخعليا

البسطمنوانتهاجواالندادءفااالجمعبالذاجةواالضذءساالىو
تالفاندةنامماتبةحماناسلفاهمماعبموقداالخمانئواالسترسال



قضافيفيواىالمثاقتخمامنفهملماتالححدورفيراعتبارهاخاس

انةاالجمالبوحهعيمكاالالدتجاورخالصداقةحفخعلىهموكياألوطار
اس01ودهتعالصهاواالتياخاوالرنيبالرحخوحقالبفيافرانهاتبذال

لحيةاأالفصولفياالتجالذالئطحفحعلهاترآياولذاافقام

فصل

ءوالجالاالناقافي

رجالؤةلمألمايماتاثجثتغة11حسرحه21كاالمراسانءمواال

صانمارأتحالة51سالنالغرشاعاالجتتءاعاوفيةرسذإجائحازة
االلعاظايخارنحسنباتصصءوالجالاالتاثشاحميرافيكااصنافىا

علىتؤكىيهفيب3صاخي01اطرتوهويفهاءترهـمامواحشنياةواجا

يعرفةممااألخضهبااسلأعتالجواةيسةالزكطماعناتحافياتوجبذالئا
المثابجهواراالجماماالجماممحايحةتخبخمااهواليدريثخمهالمراسله

كاحارجةالالمزؤقةواثرايهصبةالمستغررإالساليىالمتافرةرالمعافيالمستبعح

بآرالمثالمحادبمءاالدالأصداوثدعمتعارفةبعباراتحيتكاذاالمألوفمالتي
قونجتاحاواعردواكسراباوالمااوراحمنايلفوتحيثمن3الىاعدةتحتحافك

اإلصيرباالعرالمهبةالعحارةجمرحفومحال01الخحعبتويووزصاحماباورا

فعليةححيقالدليااقوكاالقفااافكاالمصننسعةعاءةبياضدلفهو

بحخاتهمتالالمغلقةارةالعآتاهمبموسغثالواشضةالبارةاهلهماكاب
بالمهبامحالممقاكحدهمعناالفححاحقامءتبواالتاقلةءاالححمن
المبيه

عحدوالضيرنعسيمامدحريملمىسفر3كضف



صل

األخازافي

هركونالبيانكتبوفياالفخمنان015باقاالمعقابرازهوازا

نافئمةإبولاألافادخبالقافيراجبوهرالمحنهامااقالظا

صابحااشاالتغافياصاقاتوهذياتهذرايعلويالشالمقاميستدعيلما

امماااحدبضمحليناألقبوالاليمرنااالمجازاتعلىاالئحازتقحالالاتمقأ

انحذالىفجيماوغلاياحفالدالمآلتكلالهبالدالروايآمةاجلالمونج

ءالنكلطالمعنىيستي
وصفالهرونتيماوازالةالماائيهوبتنالىيسوثالاترالثاني

2تافىتا4وزاالرونقكاحالش5لى6اافاسجمواشقاططبثتت

االسثاععة3ونبتالطباع

اعحةفيهتطلهتالذيإحىاإحنياراهياالحعدقارسانااتراعام

فقيالىخيهميخليآصالودادئححاالمرحببنافاتالثلبلغاحلشثناقالمار1
والاالمجازوشماتكمقارديبرؤاالمياهدوارالىااأليعديقهكايخلماالاص

كااقلمامخالةتحىاوعكلياثهنالحااالختححارحلآلكحداشق
اابم

هدارساتلراجحتواذااذحعاىقاطجةحنىاالشواهلالقابتترشنفت

ئاحمحرالحنمارشفتيهفورأيتاالقالماعنةثرخىفتكيصيالباب

سابدةوتيخدحهاوإهوائيماحرعتيححفصفوالسرائرملاللعنجبا

اضالئغيجةفي

كالذحماتالماسحوالمراد

انقللءالماءنهرت3

تكرعهالقدتة



ا

جةلسدااد

نجهينقمادقريبةالمأخذيتحعل51المرتباتاتحاناللسداحةالمراد

الساااصاصلرصاردااوادةإشالحوارخأكتخلألرخالصحثااالمخخ

ءاألدثاااصداحهحاثذالئهكالساظاخماوسااتااصتدي011وحمه حما

رحمماةيابااخساتتءيفىاناصارفاصااالبأانهةمخير

حرتتخةءاكثحمىاهمحضدرتاألاألحايلحكفوخارواثالالم
ت

حدعلىحاعةششتشاضاياحيهاالءححااألأححاعالحثالممضتحذقينات

احبحالأخادعيهإماايمإإةلمز11تعالمنفيعةشص

مطلب
احأحهإااة 6اكأجا

صاواطدالمكحوالزشءااألصحدواراححدااقسامتةذاخةساالالى

احارحواءواالئخا

إرالىفي

صالمشونالوحفالهادوالتفحهومماتاخنهاألاحخهشالح

بيهاالمسجةارعايةخحالةويرائمتخاهـ3يالصاكاإياابمتونجخب

رححثالماصحةحدتءجرتيالاتإسافالخاتبحااخحلنصواتوصالمتراسإلت

اللقبسخةالهءالزاتخاونانجإاحدحيمأعاأحاشاشبرتالوعامتعددةيب11
جموت1دافوصةهـءحنيحراكأافرعااكأاسافاالمحيها

أكخوسجةاكأإااشحابآلثنات

االقدسباألتاالعتلمالحبرئلضب



السيدااحهاليإنجوخحاتارفحببافبحاةيركوالبحل

والضطةالثريااصحاالتعاةالىرايالجليا

الجليايد11احمهاحاحةاتالكأدحالصيج ا

والنحاحةفاكياات

راالصؤامادةاعااألشئفىرات
حخرة4اتاابارحالىحكبماذيمفاةباخضوابماحا

اخترمتفاابضاراحؤرياالحاصاألبا

باقبحاامحاريرلىاايلقإلاتفيحبأضانتقغادةبرتقدانةاع

االحارام10حة

أكاا51حاعنوافيدواشاتيااححيموااتاتاواهراالمبرأعاد

السذااألسمقجماارلثتلةالطارلةاوير3أبعاراداحا

يركأجحلىاتفاارالنإحلعاةاالىايوشالجاحاسيداانامابلغيشرف

رئاستهءاياإظاكاللوانعحاةاحثرفايلهافيحباالنحال

كيرلمظةالمراثذفيواليزأتتاألشقي15والىرمرمالىاعتادكا

حثذايركاشأاصكالنوكلاصااحلم

كذااتطنالتصاانإتااجماوالىلىالجاالمحدصااناحائميشث

راالحترامىالثرانجزيا

سيدتجعقاحاىيونانيةرويمسريانيةار

غرصزحادحثحأئهتمةحصسألىعاراواعرصراوباحواالنحال1
رالعندتروراطبيم6لهصدالمحالفىحغوالححرةلمث



يةالمنيهاعىإحاااهـاقاب

اتاساتكهرمحعىو

آصمتالث8اثراوالححرتوالحاألاكلمةالتالماياشب

االنحهاإدوالمايماوالحاؤإتءإاألءااحاصالأ

ياهضرتاثأعرأاليذاوتودالاليم

قيحاحئترأهخثححااحاونحادسخاحمااارابهـدآلص

يحضرتلاحخارافحدبملموسواهـحالايالماوحثيحال

اححضدإليافمدبماخلرهت9أخادلميآإاتإخافىافيسحةإ

يخخراللمبحلواثاحلرغاديةءانررته

حخرتاريلمهاراهأدشةراشالتافححجت

يحلصجاوادحداهاودوماألبماإإصردااحة

ءجماحترصاالمأحيوصحادااالواححشاااألرفاارحة

يتلىخضصافصحادحااحثأعأيةايمالدهرحمة

يماحترحاهـحيمءاهالصعادجإحجمعرخة

س6ردجمااالرزلمىاتعرالعاطإادهصاالاعروسنئحا

اتراالكيخاتحتحصتاياللثاتااالجمر11كهال6وخاحهحروا
حةيرلىااصاحىحاممهالمولم3خاهـحعسصاحىطدوةقياالردة

ظاءويغأصععئياافىقصحداأصاليعدلوثفجمهرمإلصح3عدوهاةوكا

االدكآالاتةاراالوزصنجاالاكآرتهإلحاتإإوااحرتادحاررالهـدا

المالخاطىخعحميرعملكإهـيحدرالتعوحىمالىالوزيرناإ05مححيصرواتمل
إحاثإلزحطمورانخاهر

اوركألىفاغمحدىواشهدليانمرآلبخلرافدمحاافلإلررالعرثاتةواعنم
عدالألكلرتثريئريآلراوالءطعوراهـهلإاققبمبم

تاطصهةرببحاطإتحعلرءفئا

المقرفيكعاالثرقيتاتبصونقاباالعدهالصتدحالأدةايارقصت



دبمصغاناراااحانيانصنفصتاالولىلىنجة

احخدارأطالممحازةولاالححضفتالثانجةتجةاصا

اوبالةيدواححفيانياشفالححنمنالحانيةالىتجة

ارضائهفعحاوافغيصاحةالثاتة

عزاوناثاهانيةاحمثاالعسآوكابمقائمزتبة
اوأغانثثاهـيفتوشاوادفابعةالى4رالى

كااوايمارازحميحاصةالحماةاوا

يمطاحااتب15اوإلنمحسهنراحهتبمافجاحتبوحاالخاكاساراوا

افيسباايها3حتراحخأباامجواتاكأصيحمدر6اتاااشخز

اااخترمحه3حااجمااحأالماجموجخابالىولشو

إألنحدااي

وحذاوشوثصالبمكأحاباثاؤافيراالعاذبم01هوءدااالل

اوجماقبعيزهححلتيماتإالصفااألاألايمأحاداتايةتقبتقد

غشحنىأرهـضصريخشفيهححتأ6اخماثاقنهاثتوالصالرت

هوانةوهصتهوصاحاتاكأفيتالفحاحاالمراصالءقامفياألدمحة

احلولعاءالتداكامالمهاكأحاوهحتمرالغرسالهساااتاتشالالمثححود

المفاكحدزلةاتراللالىاذغةاإحد6خافاالوتهممؤاضيباجةمن

ءمقرفيالبحاحساددثصاسننوالقدمحاحااححاحبياخووهذا

كرباشداناظآجماالاكتابإ

ءاااللفاختصارفيالعرتءابثدءاألقتفااالىعحرناإهاجصوقد

ذااتبخلخإتاألعخلبمأادلبولن51خابتايرماالمأااالنتقةاصرعة



حمرفئخححمآلباالئهامبهقااالختححارحبعبهماخذوهانخبةيةلر

اإحآلياسااذإفيإدهراسنة

والخخامالماتححوداخرسا

أبهاالعثحدةفبماحجراصاالىثاالىالدايهاكواقحرداالغركق

ذاهحااظهارهالىحمحوقاكاأل31صاإمائراتهداعاىويترت3ففصواه

والموتساودصالمألىفاتفقوتاراشقرسبيافي

صايةكهشاكاكاوعايةاتحارإسائااطوهوسالةأاكنعلههوأالخاش

خالعحةةجايموتاتفحرحلةلحةالحفاوةأحاحىاصاالىفارةاأليخارن

ايخةدمجماليخنتحله01ابمخيرحالحححيو

حخااألاخا

األخاواححعااحارةاذااحوابحهكاشإصتاالجازدلغهءاالمحسا

فيألانهتجضيواقراراألإدبااإيا51خاتخحاماوريمساتاثاصم

رالموانيهكاحمواثا

احىشاااعمابأقياحتتشاتادهراسدورفيإدذإهـأجزتقد

ثهاصةابئاسامسائماالىنبمهـدبئاحوارساشاهـفترىحإلبمأة3سؤتوا
اراساحاايحمئااوكاأدوياشخاأكتحلوبالمةألصاوالمساجمدع

فيترىاعويغالمراسايتايحفثيوقتخزنجالحفااليراةبمانخحة

آوصجمهالىبولالثدجااةرصاصدر

اكاأائنارحيوالمسيمنحاشاالمفاعرجاحارسولرشن

نخوااآلباللةنوالسالمحمةوالىالخعمهاالصاتفيثاحطااالفيوستر

اربناحو



كآثبمخالموييمادعبنالحسهرقيابحمفيهـىيا

حيمالىالرحمنةابسم
زينالىادابهااللةاصاخاصمااظةيناهـاالضالمنححوكأالمغديعدصت

ءابزكأ73ساخةاخىقىاعاصئاعسافىديابمحدنجهجعؤالىلللة

الماببآحااريححدإررخماحادداونأنخهاثماالدبمجانيممااثالض

اكحنعإكمضوب51خالاصفيحدةعلىصانخبااصمويمإلينرجهت
دبائمذلك

تتإضألات

بحييرالواحدةانحاكلعراساإ3عاكرافالمتضدعادةاالوابا

والرآيتحدآهاعرفالرعتنوبمتعالىانةسبمالحةصاثالحاسادة
يثجحصرتجدبحدوالعرحمخياحاالصالعدمباادإقافياحوغاةأليعرت

اخذوااتاتااحوالوحاالمراسالتاداتاوسحدءااألحسيرعيا

االعتحارفيخآدةلحمةألكألهنزيندلةانهألحمةمخاحالواحاتمجاحلمه
انير

تالتحمجتحلانمااقااتالمتافيثىاقحااصبماخويماةيذاءاضاوا

زياتالىااالحواثحتافيححاجرقداألأدالمغىنحمملالىاألحماابأصمةافى

تاقينفانةعديماحابالخاالتإتوداااألولىإىوأكأادانؤءحلىطايداحه

ائلالىنءحبحفيبريختدولجةاالدبحدشخارجوغيرانجية

مؤاضذفغيرافاتنااالححطالحعلىالبقاارإدومن

القىاكاألعبمامبميزهمتإليماخحالطعناطاشلىهذاتشكوال

والمراشهاغاحلةككمآداالحملحنمميرالواحدنحاطةفانوالزنج حما

اهالنتحورفلماخالفاااللملصرفةحناماالفياحنقيحايخباالني



اااألبواكاماألاالىتؤدي101صكابماداقيالمرروالددتجعالنثتيحل

إللكصارعخاصحائهعحاصاحاللحةالمحضرةوسالمصحضاأدرصوش
ؤلالتسدكاهـ

نجددإيهااالمحاةءسااآلوحالدإءلوصثأل

حارث

عحضاهايمحةإخخلرمما

اولجغالكاصحاذلكالداجماحمو

فاألن

اشاثقالىوإإكاة1إخبرا

غبعلتكأتشإكثالصحاثر

حمخهاثتالمىتحفإر116ل

اثحرألمىاوشحدكأحوتتمإ

إحوفألإتةاألدفاهـالصاريا

ازراشااالرجاههوكاأشحاسأتااكتااتأألعرااوضادة

خالمحب

تاإكأءالح6إشاءرأوحتاصروأالابئالحاوعادد

فالالمماتايهاالنغيرهأرحياءقيحميرقحإلاياأداتاوطاده

الحساويحكااتولرانجااسابيهااكة5اضهكامى3العادومن

اممهإاراخبانخاصبا

ادكآدتاحاتالىفشيئالىإتاضاثاباجاكاتإ2



الحنواني

المنطبقةعابواالاتجاسممنعياظهرهايكتبماالىسالهعنوان

يكرتماوزئعزاوبراصاتثرفياوالعةئحظانجوذفهتروحاليمايا

االعالمنقعانماالىعلىاالقتصارأتاالالىعاىكمةرهتحلو

عادةذأكاعيمافيويتبعدعايةلمجمالاتالعادةبرتوتدغالئااالتابأ
اللححغارنموذسورنذكرهابعخاودونكالعصر

صدنااالقدساالبباناصايرفنجواإلباالىاكابوتيه

صةالمدااياالجزالتبااال

عاةالىالجليالصزاياطبربمحاللحةيحرفالحطريركالىتة

االنطاصالبطريكفالتصدنااالح

رتاستةطاكوالغطةالثرفالجزيا

نالنألسدنااالجلالحبريحرنربمطالحةالمطراىالى

يلوالجزالثردصفرالواالعألإنيالبلدمحلرار

رنياكاتواذارتاستةاتطااالحزا

اساقفةرنيىاسميمالعدجيقالاصاقفة

الفالنيبافى1ا

الصلالجلاالبححرةالحةجظاكاهااالى

اللدا1خادمفارناطؤرياوشيألن

ةقاالطالمحترمالفالني
اووالناالدوصاحبباعتابثرفيالواليالىاكابوصنون

المعظمسوريةوقيوايانالناشدسا



فالنافديناالدوثهصاحبتجقامحثرمصالمتحصفللى

االتحملبغاترفمتح

رافياصرةاحمساحببرإحماتثمكأفيتامتانمالى
االنحصاءقحنامقامقائمفالعا

يغالثدالمااالجلجنابةاصطاحرفيالمديرالى5

االكرمافالنيةااجةالديرفالت

المتحائراوااالسكاالخاطىاذاكاتيخواليرااليذ3
الخراجااالجالجخابةبمطالهلمجخلىكازالى

اراالفالضا

الخواحاالعزيزاواالياالحةاتجطخلتينظإلصالىتت

االمبافال

وصيادةكقدسضناكااورححنرةجخابهاماتاعلصتنبيةأ

المرادانماالحيرصيادحةاناللئثيشوححرةاوجخاببمطالعةمجخلىئخو

ترةعقولفيكالخسنفالوثمةيا

موالمعحنانحسنتيقحخمةينالسحاعجزرفزكف

حئمايمنمببااحهاابمؤبقدرمنذالئايغحقواارلىاصقاطهااتلى

لعاباالؤ

عنماضاورةس

تحالىخه01ترالتحةدالىا

أ
هبقاوطالماالعفالنألالخواجاالماجدآبمالمجاكا



أصىور6

تالىيماالجددةحهت11أالسكتدريةالى

بقازهحالالمع11افالالخواجاجنابالى

البريدأبرسصاااطامونكقيعلىالحنبجهالىصاحةال

مااالرفي

اسظافييؤرضكافالعرب4محافيالعادةتاينحترؤداثوقيتمواالرخ

اباثاعلىفيتررخوعهافرخرافحخحهونالمبالنخلرلفركلمبعداكات

حدرواإاعابالدناضاخاصاإعتادوقدفيقدمونةبيماالعخاتيريدوتأخهم

صثاخةوالاصطالحالهمااغارةااهالوخالفرنجكادةباالرتجتابا

األحعطالحافي

عنةححدرتالذياتابماسمذصنالموقيهحتبذنالانةراعلم
السوقاودماوعلىباسمهاالحاتينتعمن51سيرةالمدتفيبدالانةالرصيالهكا

ذلكدبمتبذالانةاحإكاافىالجوابابارعتيرواالداألكذلك
باصمةخوتالمالمباىايححالليؤمنالعنواتفي

الولثفي

النقاظيفاجذاابيضيموناتينبيهاانةسائاألىررقفيقالماجمال

اتالعادةبرتفقداالواالاالندادنااراصالفاخاكاتالييمااكوببمقام

نختقدنتاكهذاوادابمطبريةالحيةعلىاوقيفنعالتبس



غنعلىئكفيعدفلمااليابمصالفنكاتاالعركايبهتفاامالورثحفل
عروشيهمعوتمازاالعظيةباذيالينبالمتلححقكأخعلىورتجايمتاحدالى
جمهوناإخاايافيالىؤساراككنالساطةصةعلملهم01المايما

اصميادةاعنواتكاليرريالالعادة

ارالياتديارجوارفيياعوصنححهحاورعالرمجضبالحالصاعروراهـ

الجديدباآلفىالمعروفصاالوشعالغبداحاحاوفي

والدقيقهالغايخابيهااوصنتحارانخاوالحطاصودالحبربمونأتويأبيها

العارفىوراحةةراةا6تلسهوتجيعوذلكصالهالىعنالىمااالويتعين

الجإكااكوبعنخفيعاالىصالهابرةءتداناألدبامقتحنحياتومن
تأدتاخةقميتركبارطاساارلقباكابةاليتدأاتاتيماقتشتات
فالوكرالصالموافيالمعاريخاآلفيفميقةصيةحالتزكاتالعادةناو

صاحبمنةيتضرريهكأزيادةمحاذرةذللثداعةولعاحاشيةتترك

8يتااواكاب

عليهالتبهلمالمراصارتباسيعافطاوركحئرةاحقيتقدالةواعلمهذا

نذكرهماوكااالستلاالأةئآمفالكذالئاكاترماثبالذمنوطةهاال

جمايألفةانبيماصىالىخارااترشداضتارةهرحانماتاتاهذاتي

مواطنسيمالمألفوابالدهعاداتحاهآلالمدرتحبممنرصالبحتىالصغر

ءااماافيالطويالالستينافخابعدمنوذلكلغتهفيبليغةرسالةانشاعاوقاحر

ابوابجمعفيرسانلءاانالمدارسنبالطذصةعلىمترخءاكاالمايدفن
ورياضةقريحةتحائااواالعدارالمألموايةوالزئةالرنحىنالمراصالت

ضعهاقاعدةواحسنالمعانيمجاالتفيالقتبعالاقالممتدلمحاطر

يناسب01كلىعبارحمهاوخي6حةصرساأفيمنزلةنفةينزلاتالطالب



قارعاذوثمطالعهاويرافتال

الىساذاقسام

انةغلاالنرابمتاعدةاصئعاتاانحتامةفالىصائالتقسيمالثاثك

كحيرةوبلحضاعآلجاقمكالجوتحاومةاقامالىشذاتيمن

اتحيهامخاريةاسائلهعلابخناالغحمانختتفعةكاتتفوخاجمهةمت

افيفوجنرااالسحارعواالستعالموالثرابالبعحتتحتهتفيكحلبة
ثمقحيمارهذابرالمغراتجاريةوالماسثيرتجاريمحلهالىعبواصتدعا

فيبعحجهمححكبرهاوقداقحمامعثرةالىسانالالىتقصمونحسبالموحنوعحيث
اربحةلمألماىانمااالذلمسكاأقل

رضبرلىهـلثعبنهاوأعرك1التيعةاكهوسؤايمهابئسؤأساأل

مخمانقحاويوحدلمخامسهام11اتتاثعاالدعائمفهذالثيمحن

فآوضحاتسأواذاضرحالحنىفيايسححفاطلتفاذايتملمراح
015ااخبرتواذافامحمأعرتاذا

وعاكاوتركعيةواستعحالفطابفييماماكاءايمثجاصؤالعلىفيتفزع

ورةالمتبءبالثيهااالكلوعالاالصتعالمرسائاكاثههالعاالهمؤال

أتساوالىواالثواثاالنجاررسائالبالثيهااالخإروعلىوالمالموالعحابواور

بةواالصالعلمية

االولاقسامثالثةالىخماالغركاعرجعباعتاربعضهمقسمهاوقد

ذارواالعواليمالطلبتهبالمجارتامحاتبعلىساناالىخةالغركايرجع
العهمكاالهخاتوا

ثيربر



كأيةوالتهالعحةرسائلاليهتجوتاالىخةكاشاخماير01احاجطا
بةواالجواصااالشوألخجارشواوالحتاب3شرالمش

تثحغاطاواالوكحاةسائاصايملتعألىيرق01والثالث



االواطإب1

االهاحةإسائاصاافي

تنزدهاأاأليرهالة01حاوااليتخاحبالفذينلهااالهليةالىصاتا

وتقحححهاإالحوالكاالرجمةفيحمىيتةءاعااويعطىحالةوافيهاثلبايتركالنا

اثهـاضةتسقطاأللعةزحدتاذاقيلفقدحايئالجانااقلبالدايهااجابة
ءاالكعغانبئال3نتوفيثوصضوانجدشاالشثااألرغوحاثوهؤ

منصالاألاكاحات01واتاعالحلنحدودعخدوالوقوفاالحوالحمعوتالى

رساتفاببافيصترىبماتمياحيثتؤخذفالنفسغحاخباتكالقرلهم
اللةءشاانهال

المدارراعاالحالحةاسألكلهـ

لةيخاءلمىتالىتلمبضا

حلىشاء46راخاهـالشةقريا

به2تتلظابثوئيةممرافتادالوثاستفوحتحيةاهداتكبعد

وماهـلىفىلىءووارتخاالىخسرالحيصاجهاعلحائهاقحاالكحاد يصا

يأندارحلبككادرتدثفاقهلءاحااصالباتتمسصيىفياعترعختي

علىئقالياوحملتجواذاتحفاتبيرويذاثرساكراخفيثيعيوجخة

فوصلنالاالاوقفانانولمحطبالمغاثيآذنتحتىالعافثهوسايرتبغل
يزيادالروقاخاأأضذهخا4العجااخأوقداليهجخاانحتىىاسباالمير

تهاجمررصادالرقفمرأبرإغيثاخربةبخابفلياخأناتوريناماالمخا

تاختاذااحملزأتاطتارلح3واسادهاحمىالااراصيخاذعصايما



1عداناضخااداالرتالغدحهمحعاينالوالجخمارنامناتحباخا

ئادمنحانتاضححترا

عخدالحاجاالموالىوححلناتهاالمسفياضذناالثنرنوشالولما

فنمخااخهماغاحخاحتىاياتوالحالقحسفيوأخذناوأصترحاالذقىلؤرت

لنابرىاصالعياانابدترتريابداشنافيالبراغيثورئعحتحالإااتالمابقحة

العمذافاعحردرونةاالسماخاووحارخاخاىاعنولماالمانحيةاالحالثب

3اإلئحارادوينراذلمبيررتيدنرنمتتؤتباخرةاركهالفرفي

لاالشكألستعخديمااجامابرافيواححثتياحالىعححضتوؤدالذواصلهااخأ
قجبرالىتحابضا3جهانذتوترسالالسنمحةتالحلمجحاآلاالالئمة

ةالسفيأاتؤارفاسزيدواماتوتاالتحلعرقلرءفتالخاث صمربممأ

األمولاجباالنحزقةاباصإتجهحةحماداككقاهرةإللجحفيالحفتمض
صدفاحمباولاالغخىوكدعةالزريهنتابللىتاذاحقى

دأالجوكرتعووقدالحمعصاليلبوحينحذهةالمناصبدوحاجزاالجماح

رحترآلفياادتفحاضااضحخبكأراليمءرخا6عالمإء

الصاطأافياأتقرارتنخائامحهاكاثلرجةتتبمبهفاذألبنانكالنني
صةوالمهاالدالرمص رصايى

فيالسفينةارستحتىابهحةااالبنانحةالمثاهدفيلمزحآالخنيزالوما

بئبمارونقازادتقدحمافاذاالهافححعدتاالايرمجمةبيروترف

عرمحالثكاتلماصيفةالخلحهالىواالسواقاألصقةااالهفةالمانيتحها

تجريالماياصوخها3امحراسنريخا3ابراعجةا

قبالهاجرةاتلاثبقودمعكىاحالاحقحادالماحزةاصادمةااخاحرة

امحيتةازيحءرارحاالتديدةاريمارعرع06ا11



طاوجلسىدخابهتةفخ5إحمإلضااإإكاابراحماالمدرصةتؤقياصر
ءاالغتداغاثهلجتصالمغاخاثاراتالعارمبالواتألالحاالمحارثماكه

قافىوجععااكااااؤالابهاشتءتوأاالشلىوآقبهلتالجحلحاب

أفىترمقىاحليبةابةواألسرافيذةاااضااالقباتالمثعاكاخينموص

هذاشحاللةءشأاتالجمانيةورةالاالقزنءخخ01فياوقىالحا

6طواسباثذاحخرهاساعةالمديالتخرجتلدتكاحمايا
يقهـالححديماءالفاطةالواكانقوابماتيحرمد11ندتالحقىالىسا

االداجماليألخةفيروتلن

والدهالىتليدكا

لتاالمتااكالءااليمألمىالواسيإيحخاتالى

بإضاقاالحاجمالتانياعرحاالواجبءاإالحةباالححاتصدفيبعال

ثصافراصاوشياالشزاااعنواالنساإخالزأثجرلىتدر

صحيدلردخاتتهاعاالمنناحذينسيأزاولمواالخاتومالتحهحاا

وسارترااافىححتؤاتقاةميالاخاكادتالىيخهااخولفاخذعت ر

متأحالخدشيسيرةبإرهةيافاياالمغافيقجاألاتيقختاااونجإفرر
اوإرخوااااطلمافبالمشصغإزاحسنفرأحة3النرهذافينخلريما

نانحويللبةاوتلهتأنفإرساكةاصوأوالنحالمكأناحىتت03عاحيماهر
بيحققححوشنهاوقاحأحاعاجاقاتاحابببررتالىةالسفيبناكأاقلهثمينماع

راحةياالتوانيحلرياتافيبالارس01جميهئحمالهاآنستخاخخرإئؤو

كماأشاراجمكءتاخااكاراحالاراصالبيمتارجوالئاولسافى

فالحماولدكمسهفيكأ

ررؤاآهـلمجهمةخاثالديدابى3إلنىهـقلهصرزاي



ايهالىغيركابىمنصاله

بقازهطالالحترمالوالدجدينجابالى

افىوحملىاجااعرحقورحناكدعائلةرحللباكريمةايدياثالثمكب

مباال13تلقانيوقدماالعفالنالحواحاوكيلناعيهوترلتصايومبيررت

وترحاةرسةالمدرشالىبيوذهىاإلشينصباحالىعنديولبثثوالبثاصة

اناضكةورجعيىاةواواالبرةعيهمحةواتنقتلميذبمترلهيقجلنيان
واالفرلمجةالحربجةقيالمبتدئينمعالحامنةالمدرسةفيالفاضلالمدارسناظرفيحنعني

لمةالواتيسيدوحضرةحضرياضررايامعثرةنحربقيتقدراناالؤنيةاي

ااحدخهياحالالعلمفيدخولياساذوكحاوخحاالعاجآفععلبواخرتي

افاتدأتاليومناحدااهليماناعرفوالأصيمافييماانخلرالظامبت

رمماافيصثلةأحرتتهاميفارغبالعلمفيلذةاجدوحرتالدروس
هذاابيتااهالوصائىوالدثارجمافحكحكهاازالالانيوكيت

اضقاوجخاتوالثماالوالدة1جاصىايديحبنحيرايمصاليماموإهد

وادكبقاؤكوحالل

مالت

بييماالىابنكنيةعحموإة

خةالساخترمارالدصديحنانجهالى

رحسلتقدأجاارآلشايلمقاكأسالمارالثوثرضاكالكاسغب

ذهبتالثالوغحاةءالسالناتشتامثلعيهاالثنينعثحيةبيروت

فنيهاالربعامجمىحتىالعليمفييؤخذرلمإتالطفحهااألماوقدالمدرصةالى

العامفيحالهمباعحبارالمدارسعياالطنبةتوزجبعدريردىافيضع
آفيوايالعربيةنيالثانيالحعفيالمثنيثلظهقدأراالففيغامهم



عانحاححالىالوياابخلوتآ3الراغبببصاشالملموقابلتالمرنجية
ااخققإفرئحهااللغةاتقاتالىالهرىاوقائلىقدرهوعلوبثرفيماعلفاالعكيم

تعلمولتاالرسكااهبيهاالوخحثهححارتفد

الخصيالوسانا114قرنفمانحمهتناإهـفقدالمدرسةوايخاهذ
حما

برحرالناجئاهاثبرخىناليستفدلمهاعذررالط01تهاهرالحهذ

الجمااجزيواياهمواهديكالحيتاهاساقىخعافيةخيرعلىبديب
المايهاابقاودركالللالحلمنانهارساتالمثتراشارجوفيهاباشواقيقررآ

فالن

االرلجواب

تعالىاطةحفظةزيزأاولدال

هوعافيهخيرعلىالمآتوصةحثاهدثثالىالواتررالثوثصونجالثممد
لمجةانت01ناصشرقداحواالئهتفاححياالحالكبنكتجووكحالانةأبدي

ىاتحتابكأناوقيةالمصفيباألخلةحهحثاوآمجناالملممحبةمنأالت
عالبالمحابرةؤشماونربانجانكيدعوتلفموحواقيواخوتائاكوالد

قدفالالحواحااحماوكابجنفاطلبةثيالممختااذاثماالتجهاد

بهنحاسحةونحايعوزكاصيعطيكانكطفخاة

ووالدلميكوآالحاإشالححضةاالحترامتقديمأنماكهذا

نافإلدكاللةوحفخلألألماوإترادرشالةكواخو

انيالجواب

اتةقاهامشةاالنرآالولدنا

كايكءبانتماانبئئهكعاحالحافيةارباقيءءاوالدعارضيكتقبيلبعد

كنخاواليةوارتجاحاثالحامطاقجالئ01مناحيماااطعقبماامبحراقي



آاوانيالقدماسبابفيرتىعلىرصةالماجمانبتالمحروحةإيةالصحخل

حخياغاثاتكاتضيىنذهىالحقافتالزكحةاهـازهحتبئات
وعبموآشنقائكوالدتائهاحتلبادشكااصاكأصاياتقحهالاتاحكتآكأحدي
الداجمابقاؤكوحالالواتاالشأبدوامقرونةامخياتاازمماكدوالئه

فاألنوالدك

ضةاححغردةلالىالمدرصةفيلكهرسالةررةء

اللةحفحلكالعزيزابرهيمياصتقيقا

ايامفيبكاالجهاعالىوتوفاكلقاآصالىكبماتتدريلوكنت
اليقنتلئافييتدشاصصةايمتااهـاالماراحدسنةفياحةاوآونةاالعياد

لرالواناحةفا01علىيييرلالبارنحاعاحهداالإليبأخالفطيماخاكات

الجا5اليياتااوحدأةأنهاريفانيبزخاألطومجواصباقمعاطتثاني

كباناوحاللهذاألنحةاددىأحمثحغلاالساراكاكحدثالىعيدصرسالتالجزع
كغنحقهنصنةفيمن

مالث

أالىيذتامنحمورجممحاب

باتااةاحالالآللمحراةااالراتيجديا

شديدالمآترسةحاهدتلثوميمةواليدئيلغالىشوقياناوآلاعركا
هبالسالداتاحمدبجروتفاخترقاكارافيهايالمحلألمكلماتيام

اطانالاتهااصفيصلتنبيوالمإرسةادثفيابهايثااتتواذت

ميهاويىتاتتضت01حقىرأتافرنخوقدهورةثادارصغاوزرت

لكاححورهاانالعزيزةصدتيالأحصتاالصةافتألاكلذللثاتومما
حا

اورايهلأثلثمعدار



اهـاصررذينزتىلثلاعااثانالفركصهامكطتنمتىموجزحعف

لفاواحلىءيهاجركالاقتحرواالتاهليماكاالنائافحعيمامبمفووح
حيةالمتحردااالمهدسلمجذاقةاالطقةالهندسةصةاهـالمبانيمن

لدسمالهمحةلدخهـذاتويهاالىفيساحمةثطفيالمثحدةةالحدس صاماهـ

ركقحمموروحماياتجحعزهااضاتئحااصةااالمديخةهذهالنيةكه

إإلدوااالعظملمحالالىاسماخبيراالباتذداصهنوثنريشاكاةخيالم

ألخدوحمانبهةصاللةداخاالحميدعداحالختالىماالبمكنامحبألثخبم
إشعةتبعثالعدلكنةصلدائىةتالمثقاكأهـيخلذهبجلمجروفبمتوبا

عابالىاقاوافىئاتواالطهتأأل

االئحارنجبماغرستحتزهوهييةيلالحالجايالءحةالمتححردارموام

جعدحإراخااحوحنافيهوأآلنناللاكالمااليمابريماواإلخةاليماواجتلبت

حتمءالهوامحدءأالمأ4يايتحخحيبكآنةحةضةكاوسطكا11
رأىصديةالحمبناعدتقعدعاكاجالثاوايهصرديبريءااعاحه

منحولهاوماالصحصرةدإصةااهـدالعتلى3ياحانيوالىاالخحضةاالتجاشتفي01

راهادبعتسوركآصهايالحىسورهاءورامنقامتاقياالثاهقةاألصعيه

توسمتمدوالجالسينعحدرررشرتهإتنرالمعيئإقرارفيتتباسكها

نهانرآت13اغبمخبردخىبةالحميدفيوانااةاياالسلطايةالطزا

اتهايجخةهذهيةمحاالىمثميزاالناسيحاطباالعخلمملحكتاكأت

حدرداثعديخاأوىابرالىاببرمومذاحدودهاعندالرافقايئاصحريعةبا

فيالسيرةكانواحسنالطاعةاظصفىتلالهكاساطناالزالحقوكا

قجتالممامنامخلىفيكاتغنوايئاثثنيكأالحميديةحلالل

متقة3اخةألطيبةاالنبة3الطرية



رعحاكاغاحماوااجريمةائياغناحالمااالماجايههواـ
وادلى

لمالتصةفيخا5

احيهالىصاذاةساءححور

صةالعداااالاا رء

01عاكارتجااارحوكأتااصاالمالم11واهداحاصطمحانضاغلعط

اكاواانالدعااصنخدالتييةاقينعمالفيخاتاحااحصضوااليةاعااتلمثث

رامخازوالهاائهاءاأياةحآاالرادةصيوتواححبهتألمالرسةاب

ةالحصواروةءالحابواوالممازحةالحآلإهالىالهرىدعاجافاذااأء

لذلكحإلسالرااصايمتجاخانناالدرسداي5رداكالبةراالبلحلأل

ولغتدانحالاححاكهؤلدةدشوفتوىصاقحاةةديءممش

ايمااحذائااديةالراةالىىبموخاربةالمةرليةالعاداتاتغعايقيىذكات
اتعايمتعاجزاابرالتاتخيتحتىالثحنيعةالسنةهذهارائافي

طاإذالتحراحاتاواالتاننيالتدبإةكراتتميتشالطلوحمدت

دوالجميةآغنعاحهكات01بنورهطزثفأخذالموفةئخمذهنيءسحافي

تجتاوصدامالهحالبفيلمجدالمنافةاالهراتبهالواقتانالقلبالىببة
المعاصيهاعنالتاكافيحلهوقالدرسثيومانتسمااقحنياثبخاليمسروزا

اروالايراتودالعوافعاقالححلواتتاقافيمةوحتباالفيوصاال

وفيالمدرسةهذهفيقامألايرالمااممالىئتمراراتاإوالبراح

إراالنجغمالحدقواكالنيفهوبالعةحمةحادارساتابسفيصااحمهاب

اخارىمرعئمقإصاهـأطا



وطالتإانجهناكاكضاخهتههيخهاغصةالىاقةصئااءأحائداصرف

اليخكقاوك

فالنشةفيمن

ايهالىتلمحذكا

دهوصتالسماال3سيديابج

اذاجممقاصاعلينتزيدالمرافغححةانواعتبرتالحلصطلبفيفأرقحئا

واشتداتحصيلالىالثوثجااذاغتفىحقىوتقاتطلوبالمفيأزنمةقلت

الحاحيافيووردتالحخارواجحنبتءالنارتتخباصحاباالخذعندي

الناظرفنقليالييماراهونيمناالولالحوضمنفرويخيظماأروي
واكثر1تأرااصئتدمنوفاالرتثافعلىفتفعابعدحولىة

سبقونيقدكانواواتذرالفيفبفمواللهوالهابايئ13يراوحوكااالى

الىفارتقعيتالسادصةالمدرسهفيمنة11اولانيكتوالحاعمالالورودفي

حاالبصافىخيرعلىواالتكالالجهدلغرطوذاثارالحةالىثمحسهالخا

رضاكصارا3بمنيماصابآصيديءبقاواحاللءةثأ

فالتولدكصنةنينا

مميماالىتاصيذكا

اللةحفظةالمحتربمالعغديسنجابالم
7اثاليلافيالسالمطيبواهدأاالحتراممننركق01ءوفابعد

اهـترأسفيفأعرضاالودلساعةعديكاصغإلتةتحةهرهاليه3ش

اهالبدضيفصاتأافالصاحدكالحفدتيةالثتالمحابرتالمحاركث

ثاوداكةهداسالعملالى3علة



علىء0101بمالنبمحإلضاالفوكأنةئالصالىميخردذواالألةاالساننترسة11

ءحىوقاتمااحمااتا3صةشاألصكحعتنفحصةانةفب3

لكتعاأدكلالعامالخاظقامقىالموصماعاحااهكوحارحمهمماامحم ىهـس

اهاصاتكانتدواالتجهاداحاراةافيةاسنجسىاحالحةااحااخثمد

اتنارةسامالوشرفىويعاوالمعاصإتالرئيئيبينايماالوفىالىت

واقدتاوثةثااخحائهابنرحاكالعاواكادهـتحالىايماسبقهالى

يالصخلثنحتاعهـواكاسأالاوعدكث01الشنهاددذاتجم

جماءاباالىسلالفاالحأهديليهااهإعايتكسلمنيرالرأيكالله
ضاكاجمارلىلألءدقااظةواحاللعيرسألدالمثالشحااتراجآاعروصايئ

ولدكسمةفيكا

فالن

لةحديخاالىصيدداث

اللىإثحعتلالؤالحيىايها

جلىوصاذت4طحمخنوثعاإباتاخاحننيخادهااحااعاصد

التتاقةنحهاحاحمداليخافيتمتتخبىاش01حتىخحابمنعاحهويصة
انتحبختايإابايوختمبغةحلثنضاتاولااتآاثماروفقاحائا

لفجتايابملحنحعةتالةذهحت3ءمخةكأومححفالىعةفاعدانفمعبه
االمتنا4نجافلردت6اشاعا3ضاحديقةوهوالمدرصة لركاحماص

منانراغايهاوغرسبقغنهاىاشالضقدلتاتتحسرفثبخإلشارستماأل

المغارسليهاوجحاخاظةبالدتيمااتجااكأتالماااواكأياحإناالى

ءحشراناصةقهاحههـتدحتحعدصحلهاثصثاللححماهششقهاحلأقتتمة

م
احصرءكخيعة3التأتثراومرةمءأ3ةوححر



قحخيخااشةإاوخحةالىههنىفيعلمااحمغهرجوادخوفيااالذللناسواطلهت

نرلالساحااةفبأكواتالصردوايهاديةتوفرتالذياليومذدائا

فياوجدفتفم16علىآإقدااحةعحاوححهوبم11هداراحةتتليدصاخدكا

ةقوالجماعطتهنإحةقخقعساتفالثوارداداكححفالىوارتياخا3الها

ختىاالكلوناءبكايف1األجمانيتالكاأوجاألوالع
الحااحالهممااتي

اعاألحاجمامجمانةانفيأذعاحقاخجاراهـاياننعثإحاوأصألكهذا
الححديهتبقاؤوكاوكال

ادإبازجالممصنةفيمن
افال

ءاذاسألىبخصيداةرسادوشث

اقكاشبمإألعاإفىاألاسيدي
02اقصدةحاراواكاقىضتبماف31حاتسحةءاتاأحمدال

صها

رقتاوحدجاصاكاحولاطرادترزأفاءت6صااكهارباإلما5لخطش

اتجاالىنةأحعدحاناالاخرنياذاحتىخكترعفخةشحشيرحالعاصا

حعاصاشش13بهذالئاقايالتقيرذلكبئقابرفاوةاهايفهتبمراأل

وخةواعاحاااحاا2ءاومماوالسألاااخهاكؤاكإصااقييااوؤكاوع

تعذرضاصإصاشوالعاالفحخائنهطفائهممااللثانحأثلىايرالفار
يكام

اللقاطتأفئأهناتا3انخذاخذتالشالاايااألشاذاإسيديخكمالر
تةظم01سهأهـحلنهقتولذااللةلةقءااالعدأكلهاطعليههستنثر

حمااهـ

سانااأءاثاعاىنخيوآصاتألىواشاوالمحراباتواعدعمت

عذعااداألكخدهى03عداليايمال3اار



المدينةهذهرافي8برساالجرائداحدىكماحبالىبعثتايامبحخحهممت

عحمبدلخةصياغتهايغيرولمسدتيمابرخمايؤحمهاحهذأدصألةش

فيضايخآاالكأنورآب1أعقامنلياةفأثمقام11اوفقهتخعا
ايحياواامرئآقةخلنلجهنتفراعلعاىفاقتتهاب

زياربإيئفحيوعإمراوصأفناكرفأنيعلىيمآكالرالدمساطيةةالمثتا

3إغثاناباوحرورخحةوصاتتعزيةبايئاريحقسوعيادةيةكحل

المهحتخرحهذاواكأبةالعةالمحافياالخرالخححفواقحنيهدىوقبصام

فالتالدأيعليائهنعمحةاقةآتأالسحاذبااليخازياسيدي
االولىاوبانةبتاوليمائحبرهاأمالىتلمجذؤرهيهخابح

ابقااللةاطالءالمحزوالدقااي

تقعصتايىاعإصكالحاوةلخااهدمالماصثوفاائئدالماسبعد

كاجمالنياالولىابقربانةوتخاولتئدةافحخاصاافىاركاتاالهيرمهذاحبيهةك

هذيرسجمااتهاكأفيتاستثعرهلمفرحااصتثصعرتريمدالالميذااثهاقى

ءالنفوطوتالىوحانيالحتامدطتاولاقلفاجاححاقاكأيومآصعد
ختتحجبالمسيحاتاجمالىالوكنيتةةجاكالحماواقاتاادران

ثوطبشانةانةالبنلهنفيارتكولهذاالريةاحنىاالي
صارلفيإحالآلبطاثهصحممةاللساممتهعمتوحمتوالمزاحأطيسفاا

حرتفقداليومفححاحتيتتجيرالالهيئةهذهتحتأيناايدخاتحمتيما

تثرثالطوويجعياييروموالمحماحةبلزاهـاسمعينهولمنمآؤى

ريبحعلىمىالترفلبصيرقاكا

هداوعلوالنععةهذقدرمحروقاونامماأماهياخيتيوقححارى
سرصاالفربحةيما01عالفا3المعاواطلقاريارة3ربدلهسصلاقي



انجإلرببنحنلرنكاثراالذيهاركااأبرةصحالاتماولىصالوتفحواتاللثر

إضدااالباضبرناحيحرممةاوالحجارةالذهبطما

ديدالواجمهاالحترامصغداحوقيبمتالمصاليواهديفذا

ثالتطهالفيالحريرتقطحةليتطرااالفالنةشقيقجامنوطاالالوالد

الوالدوصيديلييمقيكوالمةةالرأسيومالمبدكليلهااقدمتهااذرع

الدعاحاللبسقافااصنقتاوخنجإضإلص
افاإولدكسةفيكأ

اخيهالىاحآعاحعورةكاب

العزيزآيخايا

برىقدالعمنويتحاتاالاترالهيامرالثحوثالسالملعدتاندنئ

تفىافيرفاعاكنؤتاتارارمالمتحتيتاصمافيفيالطآلبعله

اوحااهلححدربجحرحاتوقاحعذانفسسثرفاعياسصالمدرسةألىساليماافى

بخآالمدرصةئحسبناكاتوانجينالىنوكاتوجهةاسحقفقدالعلمعالت
تنمتربيومتحاتاالاخبهفايخاالحاصروكاتوجهةاسود10قفتابوا

اخوكواباالرراالشراربالجةاالخيارفيازىوالالخهاالفحه

الرابحيىءابموناليناتجهديةسالشاطفقدكاصوانممحكبنتهانسحغث
بعداهـالبالماصافروانيهذاالعاسةالمدرسةهمنشفادةلدلتهتنماكا

اخوكخجرعاثئحمعخاواللةالخادممالتمعسالفرارصالهفارجوايامثالثة
فالتصةئاي

ابحالىايكارسالةصورة

الحترماوالداسدينجابافى

المآنإلسهحثطلهءأجحاشالىرثالثلجواجحثفوغااألحترامءداةكأ



اداهبقليإالكنححلراببوذعاجالتاصتهحدراجااتعرحق

فياكتينأانفاذدقيعواذلعدشهرينتاكثرخذرسائالمثعنيانقطعت
عرخاااسيثعاكلئهاحرثعاكاالالحاخوانفعسىاواحداالثهر

باليليحلمأصالجهابباتصفحخماانارجوكإألمبوجمطايمادرشاغآلال

سيدياياكاللة3ألكبالجيتوصالنجاللثرفةعاىواكرت
ءعاااصحيز

دالثوادكسنة9 ساي

جوابة

اللةحفكأاكجمآ

كآكحاألسسوئاوعاسحطورهبابكطقاابحاواكابائاوردك

دااوحلرآلحخلرعائطرصائياقطعتماصخيرفيواخوصكطثوأفانائحررفه
اسةراقحختتفسايهالثرالقدسفيثشهلي3عنن5واعترى

محلمألضااقاباراتخحموضاآضاحاةحاضةمتلممادةالعنايةت
احماارافحعااالترنذلةذهتفيهامحاثررستائهتاعللماعليالث

وقاحاثنححلبالارالعالجالكقزخاالطئةالحادةافى51حاةثك

نهنتمدروصائافياغبةباوالوتعليماصاائاحمهذيفىيتولمنثالباالاوكصيله

واالشتغالاخالفةعاىيزكأمارفةكأبكاعهدلماعةغنىفيبآنك

المدارسحذتالناكيربنييارايتفلقدوالخارالهواتمنودالمقحبغير

الىرجعواامماألتعليمهمفياهلهموعرفااعوااطلبافيقخحواذلعد
عرةءألالنلمثلكفاتالعلمعنآصافباآلطكتباةفيلمألدهم

يخاجآبالعاومعرنؤيناارالمإمواردعنمدرواحالذينحالتأكاتكا

زفى3طويألمعكاضيا3اتلبالتمرالتيالحرأطر



هوالاكلىاماوشخباوإحكثااشصخةوةفالهذيبكيا

واللهطياصاألبهواالكتنعاشوالعلماليتعردصتقبل

لكاداجماا

فالنوالدكصنةفمن

والدهالىوكمن

بتااطالهمآلص12الوالدسيدينجاثألى

تقضصاأنتالحليبجماوصد6قإلرةترفانتاقاكالىشوفاات

غيرالمسائالعنخثاعالأنحباطلراكالصحآدوالعا3فانيوبعذازهار

2رئرالمسااللثحيمشبالضيراطربدةاءرراالحعيادلجذبالععثكمامبال
فيعلماصكلتةواشيماعزيزاعاصتدححةصنىحالئراألماشركعدا

حةاحرنيوعاذاتهارهغالصتليادالمجثأحبرلةانصبتمالحافظة
درسبينينخضيوقتياتالئهاهـرحاقثيالاوبعدافيوهافيكاالؤل

فيةنتاوآتأاآحيهوفرشواصتحلهزةمةأتن

وكرهايةحفظةوالديحفىةلمحا3تتلدقحالفياجاوالحاصيا

حنحاالىحاللبميمابماعبمهبنع

فالنولدكسنةفيت

نمجبفقدجمدألتهعلىالمعلممرحنهثصيارسإفىالءاحعاربمأارالعرصا
ةيعرحموعرعبةعمحرارصاكوررثدمماخاوثمعاصهلعرارصعرهلرا
تعرخآ3جزاطم



بهاو

زبقاواطالاقهحفظئهساليميوايا

نفئاوكلبتختابئهقرآتانيأعلمائارتوفيقكنجمخالئاالدعابعد

اراحلارتحوقداقهءشااتالمةتقىأنكنفسيووورتخطابكفححاحة
ذاللةضالتتوحاوتائاذقفحىفيمحبوسةالمحارفوبالبالالفوائدى

ذاكايةزادازفركنحةوكببمنجاتممبإنمااالركاانثقةالاالو

والدلىكلالداياومههبمحليجاوذكاةواثحنرخءنماالمخت
فالنصنةفيمن

ىإثيابعيهديخبرهاخيالىفيمن
كبقاواحاللاللهمانكحاخييا

ردوايالفرحامسابكمراكسصافيعنشنابرىبمادرتلو

اآلخذةداصااتداثىوسءالمحؤةوتتلرهـفمثلحتدوددتاالتهل

يةشصآكواتالمراتبآفانيهاوباتحاالواباعواالصباالبححاش
الجاليحهاتيكتموهجفوهاجحةاالراصالمخاثبحاااخركزهحقىاليهمذللث

فانةياتخافيايواضخرفهواليومذللثاتامتلمأواجبتكاليةاالض

عيااالهماموهحنلخاحنىفياحةالىطءالعخالؤفىةشفعحد حاحماد

ءوالحهذيمبالحلماساسسادتنالحأيحنحنعيدافادتاسبيليخاالبالخآل
النواثعاححفاتعليهتقوىوهاأيريمادحقىليهجاحاحمعالذي

بدينارالعلوباشترىالذينارئيالمدرسههنههاتبهاجتتوالتيلدرة

اقةلاحلرتفققااضيرالاتبايريدوميريدااارجههوجعلحكمته

كعراالالاالثكتي



اخورهـغعخيحخاضنائهاهـاجغنوأداماعوامةغدوالىأفوزباوركطثيا

ظرتسنةفيمن

جوابة

متةالزيزشقيتي
منالمدرصةقيالتصهؤاسابرىبماالمنىتابائاطالعت

الصروفرئيهاصفمهقعدافقتهليوذلئاةاوداعياتالجذلاساب

ايتارنبهوحصفخةبملهانألىالماتغالذيباالقدامهورالمبالحكس

اخشتوقدالفالححراثاجمامقوقىالحالحهفائدةنجهفيللدتعلىالصب

دليألالسعأدةباباسالمدرصةايامهتثدتوخحوكحااكابجمثهت

ائحيخاتهشكلهقاطعابرهائأرثمرهالخجراجضحائكالملمححلثعلىكسادقا

جواهرتالمحموغاوالدينلإكضلىافابتاالدبيدأشثالححااالدب
يحعاجةلماذاللعلمةفاالاتباشتا1عاصنيقدفانياكريمةدالعاقا

غديرعلىحةاالالقلببةقىياالبتة3ةالدياثحبرةضىرهوآالالحهذيب

الذينالثخانتاخلقاكحإبرااليامارئئيفلقددةالبادةواخالسالموى

حيثكأالناقمةظهوشللخاسخلهرواشاناالمهذيبعنواعرفحواالعلمطلبوا

عناحنواسوائخحهابفراكننهعاواالدياحاائقطرعنتخاففقدالنعمةتنت

ولمصالتالمعالىالمتآدبايئشثشاإل3رالموالحاكنرةالمجالسةآداب

اثحاصإتحالهداكاخبعلىأصبامناليلكرألحيوهذاالمإدتأصت

غلىوتقفالىئيعهاخمهمالذينالفضلباهاليتقتانقصداثهذبينغير

الةدافيأعرفاالحسةةوالسإلصوالدينباآلدابيتعقز01ثهاصجواعره

االحترامزيدومالد6اهداوممقفائاهذااعناألاينرمااللحنال



اخوكاللهوحنخالللى74االنسجةالواسائالمث3قيشانرزةمحصهت
فالنةفيت

ياعحةبالىاالنجارفيابحالىابئالفيوبشورة

كبقاواحاللاللهاعزكاخزمأبحت

خببروهيالحافيةظافياكبوانبخكلمتخإلكأرهوكدعاارجو

يأكةبالىللتعبدغنايوتالدرصشصصناالماكنيإالسبوعكأنآاعركقغئناك
االعاءواإلالءحمااةاالوضاظاحدياكنحةالىتدصوكاتايابماربعةالشوية

النهـتوقوانينتوبثااولافيحوباكات01واخلةمحتوقداالنقيا

حباخهابموسقتتخفافالالدوابرتلتيألمعحدعنالمقاعياسأو
القابوسحرورايجهقةبحاليةعحدااحأكأفهتواهينااخالؤاومخابالافضانلا

واجتساباالناةوكاوالإلاعنطيزاالالرياسصالهفياتجنيترقد

لثميتثمتواثماةاباواكدرأحااطاوددانحااضاالحأليماتاالحادي

فزتأخادث01عخدهالوحمادنجتعإباالمحدشأحالاداضفيراحة

المرشدكالمصاعاالننهرصؤاأندىرألواواالعزازاماالعن
إلمياتااديخاواوتخحاسلألماصذإيىحمدياناارصفيهامذاخيراالفجزاة

إخاارابهاجميعااطتئءخلةحياليواحليبرايباوفرا

اشالولدكسخةفيمن

جوابة

جمآأي
ءبخاناخبرقاررةنجاحكعنةادخاؤااالنيةوردكتابك

حرفصئنيياظوكاتأاياأربعةالواألدداتعأنقحلحتمصادرسااعنزلم



ازهارمنواقتعلفتالفحخاتلهروحنمناجتنيتماليعتدتقدحناب

وهوقاليفإصتزباحدالىقاكابولعالثمائلومحاسناالداب

قذرهالنغعوسفيءالمرقذرفانمجبوالحييماالبدعالحالبهانطقتولألحقب

تأصالالىوليسالفحالسنةفيقامهالناسعدءقاوباالشرعفي
فسذاثومنةأكنالىمناقدراذريعةسادموفااناداب

بصيرتائاتستخيرتهابنغسكشالفضملكتجالتقاالداتإيياتزخفدع
وحانيةالىالحجاةفيحأملاءازكلطااالممالءالعدواتحردؤسببرخاوئخمد

رالافححاتلاتءالبعيدةألقخاركاءاالهوابهااألتجمعاالخفحخآهـر

المذاتممنيثاؤااضكاتكنوالرذائاسامنماالزفافي2رسجارؤبش
غارال3تنثىلماالمدارسعاكاءبالئناتخحلهتاتالالداكالحوراكلصرالمه

علمححابيبموفحنلألغدراتاتزاالالفياببأذونآالحلمعلى

السالماحاصيقررنائارالعافيةالحيرخانزافيواخوطأالوالدوأتهذا

لوالدااألفوحرسلث

فالحاسةفيضا

كأقي3عرشذاالتحليعرولةوحمهابميرعفىغعض3لىرص01
يرحاغى



الثانيإب11

في

إصورةارساذ

معوحعليهالصثارالمثيرصحفصاتاحدهاينءامننمتكورةالمرصيهدل

تاكقاهاخاينراقةااقالبفي3رشالميضرصاااراآلخرصواخاركىدود
تبيترآرياهـداحاشداصاقحةوتماقيالخخلروممتاللقمرلالطصه
خما

ألمايةوحسالمحمطةتاقبولهالى

قواألصئوىاالححةرزاصاظهااههـالناكصاالمثيراتمهفاذا
احاهـخأ

ارصأضسهفيتهاوآصباااالحتثطعنألصصفقدخمتلماالذعنفي
علىالحرسفرتعددياتثواىريموسالحمنالمنححوحاوعليه
نخه

اضاححدواوأالصخاذوالرلدادالوااليئذلكفيالمراساءبرتاذاانةعله

فيوالحأوسالردحخةكلهرهاتأاآلاتاالحالمشحناروالححغيروالوية

خحبيثةلداالتامحلزمنحارجاآل3المثوشاخطمتستيالكاالحت
أيهاكأواالناقجادلةالحفاعةلرجوبثالوالدكما

غلالححالكذالألاليصناالفيهكفأسحاذهيتترلواالصيذ

المةقححدوحسنةالمثوشةفائددةيؤكدمعندهمزالنلهفودحهمه
ما

المإشاواارفةنشع01غايةاعشولوم



رلدهالىوالدن

بقاكواطالاتةوفقكيانن

فيانمبموالإلوفانناءياوثاابمثابريالانيخلمنتم

مابئااوجمداعايهآتبمالواتكتالمعروفجالمخرهرآجمالوجدوكف

اتاقولو5نناجميذيبإتيوشكماالوثومنالعظمريديمال

وصصعييماالرصاجمانباتحائيما1فيالمرقظاالئااتجاهيماالحشيريظة

بينفةتدرياذهـومنصدهوركنهكهصـءبرغيعتقده01اوش
رتةاناتالديالغرتانائاتأملتاذاثمئحبهكقليارتمطدرجمهوليك

ثمارةطيبفوائدهااغحانباصقةدوصةويصيريخيانصاةادتاةوسقيعلما

في3المرتظمايئاناصثمتامجالسة3تخاجمامنبيمااوثميكلمااسقدبافناخها

واخوانهـلحاااألفةمعاضتاليكبيمااوعزماصتوأداتانئالار

الماقبواربابالخيراهلاف4تافىانغربةدارفيفانتاآلفى

لبسوانثرتعااناصاحاوطيبعرقالثبمرماالسآعلمتالحميمادد

بخبيعاديخةاكللثاهلتاهقاشأأصلعوأكأوححاحبتالحالعةاتزاب

الثاسقالمالذعآالقؤكةدناسنلشةورداأرومتائا

ييقتبالمقارنقرئبلفتريخعنرسلالتألءإاعن

وارقنالطيو6صهامةبكواعهدالنفةفيبنيياخئاعرفخم

اخاكثإزااصمعاذكامجذالهبمويهاايئلموماسسرماكبان
7جعفتقداآلدابلحاتوأرحنعراالمجاديماأقمعلىشواالذينصاننان

عاضيىلواقع31حححاب31قححد

الهحئالداربهايةاوصعالعدارارص5
اتتلعت7لاطالدبهرغتتعلحةامورمترةعلىالحرعى6



ت

واحماصالالملهموخزيااعارموآعارأآداةنحثهاكأديةأثراتالمعاعادحفة
اوالدياافيةارمخىأخذنيواناشئحاحائطاغرءبدآداءإحاأطحهزفي

أيلثشحالةواكعقاكانةرمااانختحكقثبالماحاجمااليكبفا

ةاحارايابنيبرحتفااولىاالحتياطبايساتاألحذاويمفاحزووتأتخه

ادكوااصلألموا11سيهازكمةواكرداؤك
مالتسةفين

انتةحمخلكماالعاالعرولدي

تاهفيليتعزبةالاتتدييىغياصكصاراذلفآلمآيمآتدريماانت

أوإاااافسفححائاكرلثحاتخةاالاكاضعرارةنالىأ

ركاننخدوالممدوحةادابكروآخصودة12يرصكصانجاكايةكا

3رهـلمحتالفحخأحابمءازاصحهرراغىالذينتاتالاخلةنحا
ااحيمواتمبإلاأبآحدىاإلاماحهعاتإذاذااوحالالىقلوحبم

النعةإسصاألمنبردهمطاذالثاألألواثخدفاافةومحماياكا

وافقريأشاخاتمماإهبمر5وررا

كوالةممالهومعرفةفعلهاخريبالسباالثلعاقرعاكواالئا

وبعداوكحغاشذآلإحمااويسوفاواحتاتاشهواتااضاقياننفسةتربأ

ءأصحفهااخاحيوكاروبااصدهمافريقامديختااهالتبايئهـالمةفان

ءقاوحةكلىوادخاامالهخلتواخافهبموئرشأنةاساكفيفحضاع
الىرنغلر4ممافيدرشلهروعحاالتبرااحملةداركاواألخرواكدراالسف

صخما

ائدالفوجوهفيهفوحرفنفقحهفيمدواقتحمةاهـممتبهرهاعاقجه

فحلهالصاتءوعابيحهاسعواثنىاألواستفاداقدكأفحال31اسبوطرث

وترعةلمةشصآت33دححت3ثعلىةبم



هاءوظيحغاحمعإريرىعغانارحيعهاشوراالدةيختاشوالعاقللم

ادكاوالسالم

فالكافإصنال

المقاللثحمئالزيوالمى

احاتالالفاكاتاحىاتأتصغاحماثصحاصاااإصاإلعابعد

فيهمحمهااحا1آأاعايمبمتحيمنإيهاإاحةاا11األإسإألضنانرتألىااحددابرأت

شستخلهاأوتيوةألادرسألماشفنمالىءيإلحغالدهمشكحهعغشال

يمشفرخالتألمفشخاألصشاأألطتاااألصنآاثام10مخحروتش

ءوراضطاتحوتهمحإلصاعاكاثداحةاذتححفوتخالماابئءحنافنرا

درسههآاياإنقخحتاذاحماخرالرقضاللة6ورايخاصوفالوهم

اححمءوشندنجاالخاكأاقاممصتاالدالمرصحهانخرحهمبخهممانجوانححوات

31ايمريفعنتأحذهمضالمعاتجاشاحاداشاداماافعاتتبازرخا
الخموالةارالىواخزاشاهةىفىذتءاحمرههـوظالحقانردسباخالم

االنتظامعنغصثووتخافتءددوخىوابىدحبدىتااثذأوالذال

التحناثوارداالحرثاهالثصاافي

يقحددتوغرتش11فحاليخاعيااذاالالميذحالةالىءاأليمااواآلحر

هاليعلمواالدنجاترتاكليايهصويراجعوتاقوائفدضواشئماذهادفاترفي

الثسهرواخراألصبوعاخحعىفيتهصاتوتاااليرمذالثفاثبمنخاسرتخه

اذهاخمهمسماانعلصشمحر2تتىباتالىانعاإبرشإشةالسوغااية

طرفدالمصضثغصخمندفىحطابييمصارفهماروافيالمدرصةتئحرجوت
مويبوتجبميؤيدوءادتشثيمجااألختحاشاءحقدةببااليمواايم

احدافىتصحر3تددأ



ء

ئخماماالزهارأخاتتأعيماابماآلفاقثوييتروةاااتقا
االمحارلحممات

اخترتاصالإلتثمرةفياختلراوأعاتيقإلتالفرحالىالحظتراذا

يمااتااهالجاهإصاصاالثكاافتكاةصالعاقلخحاره01اخفسك
عاصتنييالمأوااالحثتبقنياححيالذهذاالئاواركنماهلهأوحدجمك

اكلذكزيتولىواالةاتهدهاطةوامخااراختالليواتأخةالمحبرلةءاال

والدكيدقى

فالنصنهفيمن

اصاذهاتاحيذن

االفاسقاكيمااليماذاالسسيدي

ضنوزاابةاسالىالدفاباحاشوحائحخرقيثوالالمفالىثوتجااحا

اقمذتدفةوبعدالمعاكأثحمتقروالعراتدفانائاكتروالاالدفاكأراخرل

االمعراااالفياكأنداسشحلودلوااالثيرابئرتجوالدلاتمقاتا ما

احثفافياجعتصي5نءاحاالطرصااقربالىقىشدياتافارجوك

ابريدةقخابةكلىنجحاتفقدذاكقتضياقاموانملوعلوالما3تجير
ماعياوانا51سالم3رصانةالىحألالناسفيرأرىاالهذافيالالية

المئرلراالفهذاالنةظافاامنالبحخاتقآةاليرايهبحخعضنخهد

الداجمايتاجرنوزااالطااتايبقيك

فالحة4فيهمن

رحانةلخىكاصه3إيةركأثى3حدت



وايه

كءبقاواحاللافهحفظكالعزفيا

علىاطلعتقداقيلضيرعلىعانكالىوالثحوثعليكالسالم

فقلثوحدريةاالصحبرائداعاليهالمحريدةكاتخاخكباقاسررتوتاالئه

ناالستفادةصلىثاقربالمآرنئحكاتسألتيهاوقداطأهـب01المالمة

نداكبسقطالصروفالمزيءاحالااجثديواتوهاشتريتهاالتيىا

ائداعبارةاناللهارنئدلىفاعاماالثيربناريخوالهبذانيلدتومقامات
ظاهراحررتثبحانيالىءوجارعجيماااوسالسةالالانةريرثاريع

فيالحقحداألمحاشاةيقتضيرذلكلالبححارىاورظبطاصخثاالمراد

ورةصعناضواالسالعبيرافياالحهامعناتجاثختلزمواجمالمتركيب

أكتباعوناانعلبمهخاتووالتآهالالنظاتالبعداطاكحةتفهمهاال

عبارتوانحبهامتراكيجمتانةطافانةاالترممطاربمعرادكطافهثةاال

عياب13تستظهرةمواستظهرطالعتةفادآباالففامعياالناواقرب

وااللفاتامحالمبينماكااالمالضخضوجيةءاقرااعندوعيائهغحراث

فهمتخرىانخابعداطافخلةفيالمعابيرحسوروريمءباالسمااالقعالروابحلالى

تغذواخباثحهالجرائدستابشيأفيدالوارتجمعاللعةاتثمنهاالمراد

لجرائدكموكحوعايهاخوشاتناالمحااكثرفيكاموتبالمعانياذهاخمهم

هذاشرتجلاففيوهلتماحدلاروآصاالفتراعوكخوعوبفروعتا
ءلوعالاعالاثاوديوأتاحدجتقااراةاباتجهىناالو

يواففامامهماتجتياتدرتةنائهوذالئاممابةاليلثاللنسةفالجحماطبقتهما

فيفاكالمالجريدةقاميخاسبالكاوخركاادكعاكاسوينطبتهامحضاألني

تحيأيماوتخوابطيرانقلىكىاحعطاجما3مجافبة



تالعافهمةنوجمهعلىفيهساحاخيتاتياجغيقلىاحاحيثنبراتيما
الخاحةبتركا

فاعاكتارزهـأفيهيئتمانجسبتإوالمعانياكااحلىاكاتتقيألغ

وكأةاثبحاالأللماخرجهاضاسقةوالحالئمةغيرشةصحوفييماات

التهامجهاايمبعحقعنبعحنهاعبتنيضثقةةظاصكاتواتاةا

ثيفعدكهاركاحيهاذيماالءاقافكلإتةحاالهمثتتالمث

15ومخراعالهـاشننتفاتاألعتارباخايثقاشاالعكادا3جد3ارا01هذا

لمألإوا3ظنجاطرثعاكاخلجعاةالمرامالىأدناك

ايااا

ضاثيسخةكن

اصحاذهالىجذحئت

اللدآعزاخاكأاوآسصخاذيصحديحضردالى

افااتارافحارتدراعحدتابةانخاجملتقدانياعرش

واألصهالراتاتماللحافهطوشاخاإقبمماشةاتاواكر115فيقرس

ءقاسيخاااالونزأيسجدىالءالئنافيءأخااااحلالءضاليندحة

هلنرترتمافالةالحرينعندحتىالىنفادالاقياعحاتعيماتواوالقيفخله
الحتطي01فوصا

فياحخجةاتاححبراحقتليويئأشغالينافرغفانيوبعد
ئخيهاتالاختبإمناثثفحهاثقىااتبمينةإهـاهذهوفيالمطالعة

فأصاللحةنخااءاجحانلقاحلاتحهاييعاصجاتالبسفأسآلرغإرها

فيالصحهصالصهولتاقرياي3تقحخةالىأ



ء

حساختراسحثيرعصالىاراالاجمشنضاتبمايؤاصدفيااعاامسآلةفيها

عزوكلفءمتلاا

يعركأصا01الكإالاألورواكالحالادءاحامحااباجاخاإاعاملمجتاذهـ

ااصارادااإصاليخإاجمامذهاغرتصإوحاحةلة

افالكوالىفةيكه

نجوابا

حقةلشالمةاصةحتيمااليماألعزانجاتالى

تتحاصكحضىالششضتخحآالمواباثكعابرقااااا
ةيلمىفياشاراشممااحالقياصاثآحاإألحهـااثاداتءلمنج

توكوحماكااحهيزفىجماالبثرىبملمهتفوإخحنزاتركايإفاات

فالمهواسخحالخة3كءاحاإااحأواشواغاغصةيئحات

ححعااباآليماإصهافمفاداوامحاتالقافيامااهذكهمحلكاةاحا
سدبهالىوالحافخلةقإرهاجمرحةاألاوماألمةااانهتمماتءوا

كوتاورماتخعلتتجاحابااآبافاناسحاأذحأويراداةاكادبم
ثالمحهردهيختنفسإبمخائركنحدوالىحايزإدك01آلالخر

ئاثوذبمفتلنماثضافالمحرإيوصةآيئكأصداد

ثدةظاوثجااثبمااتوصآقيهـصاةااخاكثحزيمااستثم
ال31اغراشااحقغاشإللمحاللعةاالسغماراجدراتاللهارشدكفاعامىائنغواوفر

يذ3اتبجلةوين1آدالم3انديفيبهابثيثخداطالمثعائحثم
سورريخهـهمارآدالهاشعاكاحهاحمهبالاوالمحهذبايئاخالفيحخمغما

اسفاكأوذللثاعحلهاتهاينتاريهاتبالتثحجاشكالبنخاشهب

مجائى3تمرة3رقاطاصايا



فيالوتسترالمبمارتيايئفىحاتالمخسإاقاوبعلىئخرنياتجينجوت

فياءيرتعالماتشقاهحالفيوتالةفىاكأاروتحتجاايماتوصا

بأقذارحابضلطخووحالها
حهيماقااخديناكراكارثرااألدتاودءادعاشحا حاال

عايحاينحلبؤالتيحالعلىالواالقكأاالعراشفحببااثاخاإراشايخب
قولة

داهىحثهغإحآوةصونرتحأآآلحديهمنمألالجملسااصا

سدداواآلوفآوتأدورأيامضىعاءعاحغتهدوتا

جماوالآخداالحمودقالمدالتويمهالحرائدلهتحااتالثعلةاشيرومما

ىإواصالصكاإخااجمابختفيألامنىايختفاال01وهي3الححاشاقية

إواال13االتاايرالحيرناشاصةفثالخثبيرانحاهـةتحت

اباالفياهحاصاوجموتهااخراااليام3حذ4احااقتحختاقايصألتالى

الييماثةيوخالقاالماواكالمعفادوالمجواءاالفياالخةءازيكل

اخاساايديف01خحوعاثيزااالوحلنهذااةحااليهرشتفماطالنظ

جغعامكاامجرجااإحاالمداصلةاتتالخاثرةوكاالخةكأكب
المحاليةاكحاباتطالعةمحألك3وتهفتدروصغمنرضاكنغفير

احاميةاالمقاالتوحممقوتعلقت

اهلاحلوأرلةوتباياالعحراهذنجالةالقمارئخدثذلكوث سا

احلكافيخناالالحاسهكياشوانجاةاحاةاالإ12فيالنحاطحةمجااللةفتيمو
حملالئاحراثىنجححساحإقاكالاالسزارفياحكابرارغىهذا

عثقت3اتمدازةرأاجملماى3قو



ماصاواتجواتجئاخماللنياتإآلغرفيمنيايعنمالمضاضعدادك

اياا

نسةنجمن

ممالىشاتلحا

هءكرإالتةاحاللءاخترالعغسديححنرةالى

إناللهاعزةمىايماعدةحثاالىوثالفرطخزامالالحاعرحنا
اااصوتوااءاحواعنأالستعالممرانماأيهاغيعةالومبهذاذظكأالغرش

فيهاقدبيتاصااالتصولااأعحدالىشاينبهاااتمعاكاالاتالبمس

مجانةأقةنعمنءيثا

اشبرةمثاقاحمحفاتسروراقاحةصاذحيهاولدهحالشلبألرات
متهلدنحايفيوريوامتيسرةواشغاليجيلةتشفيءامحبرىعلىوإانمةأ

لالمةدد

المازهقتبإلتالؤكاوقاتيمااتفازراقيوزصتغرثالااالشسعااتثم

دححاإللورثاباالكأمالعحةبوةامروسألنعامابهةسياوعال

منفياجبريفالةالمراقصواححضالمالعباضخلاحاقححديوفياوححثتة
تاوتتقاصددزاحالةتنثمخ01ولدائعيماقحرالىوافانايئؤوايات01

انالنتتيخاوكاتظرفااانثمحاتاجااخيماتراحدغيراخبرتيالهمرمكماظالل

سيدياستثمارءبعد01الماالعر13ارجأتانيضيررقحمالىصرةهىا

هسالىخبرتةوئخبربتخمابةصقةيريد01اتالافحاالفافاانيماواسآث

الراهةاالشااصاالضباوفيهاالت01ونجذيفمدني01لمحا

ةص31تنقبض8



نخالرايسابااللهتعهبماآنجاهـسماأحماحارزبئدص3إااحاى4وأاهذ
حضااألىرابهاحلوياإبخإلصاسحدي

فالتولدكصنةيخامن

اخواب

ورعاكتةاحاطفاالعزيزولدي

الحاشكالمآىاتنفتدوبعدباثاححماويماألكأءساشاحلثا

ءاالاحتزاالحاثوعافراحتاثخبرتنجممنالىباأاالطصنهه

عليئاحرودةقةيخاايه

اخازاقتدت02احاالثالماآصوشاالتيشاالشناتدبمما01وا

حآالمىحاحاأصغاحرةاالألوركااالصمابلمألعجةواسةإلثوخحللاجإساضاكا

ثخضخواجببةالنعاألضغالواالمتعةااالممابعدالرهاتأفأقيالوحثة

واحرتأكالمثيىنةرياا4رت01الحةألااحسنصاوهالحثأناواالث

اأنريكلةظاوبمفهاشفالإضكا3راءاالدحاحآخابالوشباالرا
الاإلسالوثحة2دالزكامخةخايمو

باالداركات3أيتخعكأممانجهايثنرس01رفاحتعبالماوا
منهودحافياالديةاتحواعداتأفتالماالليهةاحنساإالىنظاةةرإلمراق

كات3والذودأالدبعزيركازتماصااالتواتجالىخانتاحاراألرلى

اقحاءححياالفوايهادنعماإظاسدخهااسببراواعالحضوقه

ارايماللةاوترومسااحليحبونكجالدهاواشمماثرآةاراناهز

يهااألمىابقاؤكااوحاكشعإعل

صالصاتفيت

الدنم3جمدم3والعربمطارالرورواطكرامايابالة



يرةيحتلةحدثألىتخاريمحااكاتب

اظترعاةامحترمااألاديسجناتالىيان
دقدإرابااتعروزالمتاهحارالماوتبالةمحتوتخيةبعد

هأاكحببرخايهائحتىحلالىناضاركاصةحرميواألنبسأطخالتعاقي

ؤاحستيعننفسة3يشإلفتىذوهوحرفحاتهافىبيما2لىاص

مخبرهالاعاحةشتدشاالافيحاط6فااعاشحاعحاالصكابهآتما
الحدلمجاوزانةتههاءلتسهدسحلفيايايونانةلهاطياويتليهـ

حاكلىتابخةتليليسشوبواخدالخادملإلتنتةارئأسةاكاحميهبمآلصحالدي

هفتنقابةوددحثؤتاعغلماسجديالااجمءدإلةفاصاعري

افايمأاصثاالمعإلتاتولواضالتاستعهجااتدوديو4شاتوكيم

خكإلسحاةالآخرفينهايختنالخزتتأخرختفعاتالمىقرحمأوكعمالة
ذانئاشاصهرأيخهنأرقابماعاحامجخالسئاألولجآ6ءشثتصإلةاطضالير

سيدينةارافيهذاشائاصثوشعندفواقبرأفاسيمايراإفاااألسارءات
الداعيوطعزبمهاهـكأا3هـارشاوذحراتقعد

فالتاخولثصةميضاي

تلحرا

اظفعادشالياالخنجأبالىاا

اخةماترحقدرصصالةاناشهثابالحإلتكاريغصاصتمبمدك

عاحاصةالموط3األبرأصجفيله3يؤبةلر9لعاحيمايخدإتكأه لحمهص

ارهراحعدثتءرفىاحااححهاأل6صاتصأثاحيهاددثمماؤظلحخالعما

ايح3ام3حاهـور

التب5لص



2راالتحابنابوالمثاقآمنآورثمااكااحللهناألايعرفة
قجانايهبمانبسطحتاذاكثراالسرفيوالخدومالخادمبايىالحجاب

ناصمنفاخهةاليىنحلرتيمااصالنإجلهاولحلعدهمحلثص

يؤديحألكونثاعاحاليححبروهورالتقحعاىالدالتخملةاننحافةاممال

ئحتصحتفعاتنذلكيآتممافخحألالشهرفقرشحعمأللةوالفآات5
عابميإذاهواالخمجاريمولتاننالممكأوقليالغجردارالسنةآضها

3الخدوحاحكمإلفياالحرفيعنرماحلةوزيهاالؤهةهذهالىصل

دميماط

يمسهمالمنمخاالطةالناسخيراتالعزيخراالخاحاعيائهاليذهبغ

ذاكحدعلىكإجاواحقالهمحححنموالصر

فيانتدالكجرةفهالىقىاليةبافيفلتاسحلةرالمبالمحاضةواما

علىهمنكاالءاثتثروتعاخادتاحافتتمانصافالعاعرةمدينة

ةآوبعحقحمحنيتقمودةوصحالثتشاواستإفاوفاادتالثشالي

يكادىاخاءللمرتأفخهالالفحلخةفاانآواوفر3نجةاصلموذلكالعرك
يدألبهماذاك3عاكهةفيرصالالهزاوالءخادالىأالنبساطفي

صؤإخالبفيبذكطاونلاكابدفالاتحربةاإحةوتالحالبيماوتنحلتاخقالعلييما

الحادمانافيقائمةالخدومتحمربقاعلىمحافنطة

ومعاعالاوآيمحقهارككىانىايكنعمةفيانكاكالماحملو

دهلهنرليساتعاحهمعاكامجافأحمهيمويحسنحقهمافخلاالهليعرفرصل

اوتركوههرهميموقشاشمصابحارواقدرأوهماذاحقىخداممئخاحعيهم

نحربصالرقةفياهـرـصهقامماخداثيهااتواحديرتيخابئ
اكأكاعانجه3ومدمبكطريمثا



بببروتفيينالمعتراتجاشاتااألأارصل111نراصارمقكمماحىألما

برالئلالتراعحانناتاليكواركأهذاضاتمتكيحنواللههماافىقتحنظ

الداعيوالسالمحالكشرحلمودعه

مالنصنةفيمن

الهعرضااعرفييرهيستثابلامنفاحنلإلىشإلتمن

اللهابقاةافاضلسيديجنابالى

صيديفيعنواالصتحالمأااالعفرشءادابعالحتثاماعرش
ةالمديضهذهتخارننالنحاهالخواتتلهياانححشادألتالاالكات
وقدضنةفيكاتاتاذكنابرتيلهامنليباقيةقرشآالفبعةاشغدار

أخالصوادنياهوسحةيسارهومطألحاتسوالاأحجمفلمةخبهيرسجمهاةطالب
فعزم3احفظةيآقاففيهالجيماالمثارالوحهعلىخدتيماكاخروجيان

مارالسيهاخهذاكنيحةعاياخيتعبإرلعداالحمرةقحةبامسماكعاتتي

لذليناختبرةوماالخدمةحعدفمن4االطوالمدةصيككافيمنيرأى
دفاترهضطفييعحانرطنعندهثبترماحعالحهتيسحببرعالالجد

عرضىكنالميئاجهاحتفرطةألسبغتهفرإقةنغمدتماانيلةآبنتوقد

لنغسهببيمالنسان1تجارةوادارةدفاشهمنكتابةءأالستعغمااقتحنىاسلمة

ستيايئيةولياخاال
منسيكونماألرىتالحصالىالمحالارانخإياوتهؤا

عدوالجفاالحمتبعد3ةءالثناشناعةذلكعنرلجابهنواقتدارهاعره

والنفىخةالباقيذلكءااصتيفالىاسبيلاهسيدياصآلواالتاألن

ثوفظااظةاضارقةءرداالىانحغاحلبتة3و4طالبحعننفرتقد

مالطةأبممى3اعصة3اخ



المحنهذهشحرالمقحدبفحل11فيرالحقدةهذدنجاتصوهالأل
الداعاأبابملجوفكهءبقاافثهواطال

فالتةسفيءنا

جوالة

المنئحفتلهبمااليم3افياجخابالى

انياوآلحمتيعناسضنعلمتمالىللثوالثتصمالسابعدأنيها
وبينبإخاصاالتيحاءااتحااوخس5صارجوهمايررعافحةفيدافوالحمد

اصتحالالىاتوالبررلمالثلمماغاقياالمسائلنليستفالالحغاحا

هدهكااصداكرفألاالمدعارءالوفافيإلخاساشؤكاتعرفة

الصثةرسأكحدقاجماممااحثاسيحمااقحئااالفيدنوقبالمرةالمسئال

دكشالذيايماااحدتوقدىاالثءثااحاكاحهكانتاحمااالىممابين

شخرمالنخىمتلخمعاىالمحلبوعيعااذهوااالىأالعررععن
االضالث

خارة3عراقاافنهاقىالخاساكاةنحاإحاريرااايهاواعامهذ

صنءاالخحاحاتوجوهفيحاحلفواالمايمثيالماليخةواترفيرةحاعبر

فوخششدثكأفهتوالى3موادةاتحايعآالذيوالعاخلةالعنف

واألالمثممعاقالبفوتالواالسالمثاتالعخةتغقدرخواتجالبكخيم

نجاصكذنةإشالماصهرسأآزفىالاتابافيائاثنخلمنفعاتعالئحفئ
01ابماخنالمآحجبقدحبكفااافةالسعةثللثعرثتواذا

اداجمأوانسالميدةقى
فالتتتفيمن

بمءة3يرأئصحؤيهيواظإل3صحأحهـافي15ى3يقه



علييمافيماسفيبشتثيرةصدثالىصديقة

الثهحفظةالحترماالخصيديجنابالى

الانافهأسألمنمثاهدةالموالثموثباالحترأماصالماءاهدانجعد

قدانيياناخاالىظاعنيخيةرالوالنعمةالعافيةثرجنيكأيحبرق

مخاصبفيةالحذعيابرليبتلماذالمدينةهذهاالتخارحنياحيزت

اندونماالحدمهذهنجدمثالزمانةيفنيالغالبفيالمرأتسوالتالجص

رةغصرفهاكمانقاخحةاليبفالمراشاوبماالثاعنالمجزأليامآيشيلؤ

صيديفاقسرأبسدادوفيكايحسآخحكلةمنثاورةالىغتؤاحالوت

عيآريمرمفاتيشتحتةوتاخالقيتدمأعلىينهنياتاالخ
يمبيتلم2خحلةوتخذيتحودهلمباحرمباتحفىهولمنالزتايراةاببيات

ويدعوبفضليمايمترفمنهايقآ3يلاحاذلئهاتوايبا3دجالة

صدههبقانهلحلول

فالنسنةثن

جوابة

اللةاهرالحيباالصجنابالى

اليكلثوفنرطخالعافيةبدواملكعااهـواالمادبصنيان

المثلياخوقدتحائاتعلييماالهحمدتبماطراوكملحابائهات

اكاسفكاتألتيفيرأيلثفاستحعوبتباطدمةالتثتحدعلهاالتخارفخحلت
للتابرينبغماللثادبمواتفئهصرمناكسنوالقاألاخا2منأنكربما

كااخالقاتالاراها41االخاخالقاامابالشارةاصهدأقديمانيجثنهه
ماالصفةهذهكراعاولويالريرةمنةوطاتجهإؤةاباككت

شمة3معرفةبهلةتبقالماسلي3اليخرا



اييماحهديءيالسبالحإريدعوواالخخححوحآشيافيرةمااتبعنلحا
جمربة

را1وارساذبهيرةامورعلىبالفطخةاماالتللتابرينبغيماآثج

المدفيالتجمارةحالةوعراقةالىجوحلرفاكسبوجوهمنجماماورا

البصثاححنافنفيهايروجاتمجنةإلحوممؤخارالبالدخموضا

حمدثمنسائرةالحالاالوفيوفاثيمانجسنمعقودئحاصةانيعنمانلةبدوال

4اخدومجانبةانةواالبالوفاحكرفواذاوالهاافيالناسشاركودهني

تجاوناهكاتجارباروبايئبينةمعامالعلقةئحعلياناةصهيأالمعامألفي

اكحثبريرة5ااتجاريةبالحاذحالاالتحالنالنعالعظيممنذالألعنيحصال

منصنففيأنخبرالحالهذهمأكأمحالاقياذصصبيرةوةفىينبوعمايمون

بارةرحلالصفيبهلالوشجئحيثسبيرةخةعحةيستمحنعاالصاف
األلوهصاطمااأليربيرئحةهات

علىصصيرهوواالحترازاالحتحاحلضبباباخذدبعدتاالتاتاتالا

لجالةاللةتراألاتييرررحداتلةبدالالفحلنةنور

حمتمداحبحاجمةنالئاليوكقماتحلتيامإلفيالجالهرارغبهذا

اتداعيماكريدوالسالمكلافىلطاللبي

فالمماةسنفين

يدين



احاثااسإب
في

واالعتذاشاللومرصائه

اوروهمإتياتارءاحخاورارتكانجهكالاحذاياومبدكال

ةزيةلهرويحوحعالئهوجمهلةيايئات3بخدالاؤاواجباها

تجسيموذلكإقاماررمابقدشطبعهوسفانفسيماوخسةعرؤتقالويرية

الواجبكقىعاماتبالمزالحنرروبيانوهاصششاعةوتعخليمالمحظورقاصة

والالئجالمؤتفسبحاذلكوخالمدوباغفالعنالمنبهصثالذعخبثش
ردهرانمامغةالغرسالنواالحتراسالفطنةأالربابوافيالمجالمثا

يثماكاعلببلهكخمجةاثالتلةفليحميؤخذلوعلجهصثابيهمما3الما
ايةعبددررقهامحالاوعوداأللفةعهدالمرالثوثفوالهاخةشوالعحاباالرم

قاالحيثءالناصتى

لييمايااةشدتةأدمجتزالهفيلكالعتبتراذا

إشتااائاقاالالمعقهذاوفي

يخاعوبةوبالرعيذادبالىء3عاتبآشبتاتكتثج

خاععزيزاامستاحذزاعاجمتجتطالذيتفتر

إأاطاهبالذتحفوأاكا3يمأتوشتوخفيوالىؤصاالموكوعادة

سنكاما4افتالغابىفيوهذاذللثاعينيدرتوالاالنذارخ
كتابيمانحنوهذاكالبعحناالمرىاكجعزابوالحليفةكخب

15واأللزذكاعتفإتآوكشا3وقآلشاكوكفقدكثربمداما

حتجاساي3والمجبعاثيشىماهو3نوع
ماحونانفماي



وهذهمألتجمىاألىائوبفييوسف6ادالدحالحناط11اكب
بالحرفكابهةل

نواخرجهااكخهاانالنحمازالانةالثريخالىألميركاأعاما

الذيأنحالمكافيكاشهااخواثاسهمررأبخصانخهاممنالهمغوآبرزبهانما

شرهـةإماوقابلهقاشلبيناللةيفرثالالذيماوالجورفاعاءعنالمةاليعفو

لمىوآحالعزائمقوتالواالمنيفالمئامذلكوأجالممتيفالشمالحذالئه

015تقراة01الماشادالجوابوكاشااصثاخم11

داكاويقعومالوكانبأذابيرط01وهوبالعذراالتاتراإلعتذار
فعلةقدخاناعاباالتراشاويغعاةكاناتفييماءاتحةكأةالىؤبافياما

ردحفابحالمعاكأكلبمذنكيؤيدالحإلصكيأألانيعيماكمفيينوبانةواالعالم

االسففرطاخلهاراوالحلوساالصترام3راتاتخديدىحآعلجيماالمعتوبب
قواتآلصحنحيماكماؤتيكاجوعألىفيغةالىءوابدااحااكوبتغيظعلى
رالديانةلثنهاأل

كالدبةيوخإرهـلةاخالىسيبرفينصورهيهآب
المدرسةفيصاوكةسو

العزيزاالصااحمها

ضعنءتنبىعئاالميئالوانردةاالخجاكأاناعاصكوجخاتكلثمبخد
3والتقاعالمحلمايئفلىدالزواخلهارللقوانينبخالفتكتؤففودكلص

ءالقاهوواشاألبافطمالمدرصةنظامثاويتتالدروححفظعق

البهغباطألجمىاس6وبخاالعرسفملىصمةالمحتراطديدةواليهمةح
ؤاال3اتعال3لحارعن



ونضبحداحالابااداحراجائاالىةاألساذااكحطرخازاحشروحا

االخباراحماكؤكدةالشهادةتجاثميمةالذاالفعالاعنردكفيالنظار

فيوالمذمومدرسكفيضيرا1خحكعنأسفرتتجاءاالالكالمغانصةءظ

ئحرصألاتفيفيوعنءاصتحاايالدالىديسحذالئهمنفاصتاليرتائ

ئماخنصاونفكولجيائطنكادويتبرالبيتدكويراالمدرلة

وقصذةااصميرةابتالصااتجاتاليناوصقتاراانعلبابررت

فاعةباللديههمةي3ولمجطائهدكأاقيالمىركمدثكننةشثتذأت

اللهورقنقإبئختقانالةتةلزفبحةارفمماعواءالغخحااوسآلة

الىحاهذاثتجي3فاوالثراسةوالحنتهامو11اسرت6ئائااخارخعاث

عودكضبربيماانخحالتآياالةعاكاكحببرةوعراجعاتطوإتضاشجاتبعديت

فيكةعز01علىحنىالسيرةوكاالوىتدنةاعاكا

اخحغعناعواااواأسرساوادآباداآلووقومألدحهازماا
حماتفيانةبلمححرفكنفرإنجمالاالصسعادةاىواعيتصساليذلى6

بالطاعةالمدرسانااليئهآوااألحاألصامحهذجمبوتاحالهقحاساألنجيهءاانقحم

رغهمالعلمتتلقىمدعلحالتقاوماوااسلهمهاخاااتاكواألنجاد1

النارةاننهسهبمبجمدوتفجمااخخمغاحااباثخاامهرحعحآض11تآخى

حاهاباللعنفسكعباصةحصا1تأيئداكاحلبعاثبذوذهئ
واالعاقبتكوخمدكبميحسنإحائهاجماافآتمرجاهساهءوراليس

اخيكاساإبم01ءالمال3هدففاس

فالتسنةفافي

ئرسالديصىاشأاوالمدقادهـتمبا3ايو



بةوا

ايمهزماالخا

اواصاابرذفيحااىفاحاليةوالىوالرثائاخكعاءداححمؤاالبحد

قدبهفاذاكتحتحةثيأكاااعلىفوعحعخةضتاباصاعابوؤلمرماتواسعد

بالوعحديخاأساحذإاالحايبتاخال6ابمثايئاجاوه

اطحالىيماصاهضاالمرماازظيهاكالحاآههـيريشاويافسالت

ودرالحىااوااليخوباارقانياحليصءوافاأيايأعزعةاكخالياتوسووالدي

حصانهالضاالىفىة01عتانكاألصدتمتصنحافلمثتهالءعدفىفت01
حات

واشاحإلشاقفاشراعرد4أحأاعاكاانيرحااحمثامحااألبئالاءااالقاألا

براسسرءاااتإوأردوالحاءءراالىتجاالىغهالىفاوزما

ةشفىعلييثرثااماءاححاياذهـاؤكأفىارفالمكلتإتإبوةألترت

احالغوخإهالمرجتالمةنجواالواداذاحتهااالفى
ذالثطاانييتياساواثركوأفيساصاألةإررشاارالمعبدررالريم

احفداعياافظتيصينتاخاوةاتيؤص01يةسااادداثافيوصؤى

اغلانا01اعاطاخلىالضتضةفاتراحساساإصآلااو51حلباالسهذاو

الستردنحدهدراقساصتةاالىأصدرتلحأخرىحصلتقدفمسا و

اخوكبغناؤكوطالاالخاياالرالدورفنحارضاسدي

فالحاةصفيكا

ابماخةمرعلىالعحابفيةساالىحآبكأةحيم

صةالوريرافيااالحاحما

ااعير3الوايعةضأحننتاءااةاالرداداساححثآلمحا

ات3زيهدوحهقصلرات



الىاصوفاإلرابخيخهاحلىامحيحاألناشهرآةثاليئأزقححتنى
قدكأتوقلمكخميةااثاخجاكأدرشالموثواتالببةطلعتكءاجحثز

بىةققدصكأتوقرحالساصهالذههاحخغمةقدكآنركوآاةء صسحر

المأ3يفى01رلوالاحواالئعلىيفئميئاخاخكأرلمخمااحنىصاالس
يهتصالىرجدتالمفرحةحائكاتجاويتةاش11اخارك

القابامماحيثناواليكالحااال01احهاألكأحلابلهبواخمادااحلحااا

قيرةتغتؤالكالآالهارصاهدهابإرصاضت3ءأالخاتلكافىحاصأت

الضافيايئيةقاصالطاشتدحائنكانححاعةتالثألحقةتجايااكاوال

علحهاجوات

أحمحالمراااالحوانافذااالممانابراقىاوصصاهذا احالبلىوصهصا

الداي

فالتسةفيكا

جوابة

أاال3اديهالجخاتالى

فرمحةماتإساكأأحداااألهـاوخاركأخااالبماجفيانأليما

اءأاءاالراوحوهيظا3تكافالمخرالحدقااالحنجبماكاتا هـ

ظضعاكاتواتةألوحاخلنلفثقهاماكالدراكريمعيآكابك
سدرفيأليه3ألمعتبمازرككمنجبةسيزولاتاربمالذيافعتات

ديقهحالىيافراتحةجماتاتفاقرلاسحأذنلثوهماالحوابهذا

أللمبأابحلىالحفحآوبمصحاالثبلجمرةاإداخهأاحواطاإحااالحالمدلحبر

ابئعلييرجىداالاواوححقةاذاثئخفرواصهيرياكالةيموغ
العهدئثكثايءأصهاتات3اثثتيص3حرطيازلمايأ



الوفامنبعرفت01تاخوحخحفيهالمحعىمحماصعلىاالعرلمجملت

ادربالمحالعارةكاتاذن5وبودةعحدثمنيائالفثبتماوقعندلث

ناشتاسصغفارعنيوأعنللفححلمرجاكاوات51ساإمافىالفتال
مةآواوكتاحهنكاالةاضتباراجهالمكاؤاالمالمكهرأحرحاباله

وانأالالدحروتجهعلىءاألحاافيهسالباهـااجاالصيمالحالحب
لموجسينححأ1وضايا4وسالخعالخمنوردالئالودالمنرونلعتب

يأكلتحسطحهخغآلمااالنيمندركععةأثوالذيبمواوعمحيح
الداعيكءبقااللةواحاللعذريكافي

فاإسةكافي

اصتساتهمتءاالعذاشكاحدثكالىهكانجكموش

طاكوشالنىحاحلكمااليماالفييبلىااعا

احليلىآلؤصااصإافواىساانبالححنرفيالزاورترجىاقةالححإاا

احهعلمهاالخر5فىاويقاحمةالؤحفيححارحمسةحاخاياباحوالعارحا

اخثرفياتجوالااةصحغتالمحعطةألنابهإتماماشديالحالغتإواجبا

ذبمهاعنشاسلديلقرياااهتماتايكواألممالالناحيةهذهقراتج
شاتماتدرتااجووىخاعلباكنةالتالمةأقعتولمااختحازا
واطمئاايةفيتعالىنجوا4اكنيثالمواعالاحرالكعنتعاألا5صات

المراسلىفرشاعاقاماورجاكتالنحمهذهحمثافيصقآلاطةجلكوترفيهت

الداعيبقاؤكوطالالالجكاعمجانةالهلنعصحتى

فالتسخةفيعا



لحعدذاعاورهيهحاب

بقاؤدحالالاحزيرااالشدي

رتضحياتائاصاراهدانكاكالموثالنيعن01ابالغكبد

عيااقاقدحقائطفيإصقححيرإتتصيط01اتالياأليانالكثالىحولاال

االمواالةرصوموتحدالراجبخالتقداجاعاصتإذاتجارد

وكذلكجمافالححعبوإالهـيحسفقدوالحدرجهـصعهزداثحاوبم

حماقوصاتعطفالححاوبدجوتثاوتدالحنكاضمتعاوحادةاالصساخايرةبح

والرغةلاأناطاالناديئالحصكهبمالهاكتالمثخمفرلمبإلو5ذحين

خحعوحمالفرائخحالرساعىاقااقتنحاوأحتثااوداصفيتأدتابلةر

الحبعندرتسئةةحراششاحااكاذاحتىحمضعلىتخلتعندحهالمقةوات

لم2قلىيداشيفىحلتأحايصفيهنالصاااعاالاوتد 33ا

لملواجاعاكاصاتراجبحستاالاهـيثحولمحاصاالمحايىشالىاتيوث

الشاوزثشةخألبهاياك3منيمليهاتلةاكاانادوالبالدنباغراكاضا
وكاراصالدم3شعارتختببابكوقفتوقدنييفواالعراع

الدايكئأالمهاطاكإصيدي

اركاشهفيت

اخاتحةاةكالححاصةياصكحاحبعة

ةصلهعيمايوقيح

ماال3الماحدااجم

اعطاشعنالمختضةزمحالهتتباااحاصهإيبيمححااجبااكحدرك

صدراذاإالغداتانيهافيصصالمحتاحذحالمعةالىبثإةواحئسالحلى
عالتاي3هتأالاي3ادالمحا



كيراباثذاوغقآةءسيرسأخااخثاصااعداتكاحا1اضعهداكلياتحيثشا

الحنظاللةكآضذاعائفانةءاالخالمراذءااواالالولثريعةثيمالةال

كحعأخانااضالفالموجمامجبااهةإبمأاءمججا3ان

قدالثاتهبفيثيهاالوداديعندعونةفياوبعدتاالليرعقاليأش
هآفيلحتاالنهاحدالزيخاضاهـوءل1وساورنيااحرا3تاوصآي

زاالالىرقتياائاتإاعرتلذهبتالثهتولوالضتةعلىوالدال
نىقىاااإلمثءتاواااافنااهأادىصواشتواآلفات

احا

اتكهقافيقاكألكقيشاالمخالهرشاكافحكتزاكآ6لمظاهرا

المنالكوكمناياهاالئاساجمالى

أحلبسترقداخاساتقابلءصتحةشإيصاةغحقادشفوحق

قابءشآيبراالححداقةاخاتحنحا01عرحوأ01بعدالحفلترعب

اتالمحتلويذناثخاكأيم01اللهظسحئد1صحاعنتهاعنفهشتص

االتاناأستترحاثعليكأواللمباإلم1ترخحتتكنلمأو

اليإسحارتجهءاساعلىولثنهتلة17راضحعفأنجتفانحصافى

الداعيكإجنبه8فرطتعلىانمحامعاتة
فالحاسةفين

جوابة

تعالىالةحمعطاشاالزاا

اباخارانحةتحيحهنتنحثالذيحابكالياثالثوثنرطعالقيا

لكاؤازرفبتجاوذلكاالحجابسةاغخاوقةشعاشةنصقحتو

رإثدراحهـ3زوأذار11خمىعل3القفدا

تصرت8اةهماو07يرخصىالى6تتسإس



دالصافيتوأففاالىخاباكخحفصطايخببماالياثفتااوالالمصابي

اصاأالاحستااتالهحواغهعةوقىتفهزاحاخةآصثممما
حطصاحا

ةالمودحيةمحفيجمادثال4ابرتاصالتاوالالتبحانهفيسةالضالتاج

دخاكعلىتحمآصهداتيخديصهنمجخواألصدياحهساكاوتدآلهت0

باحاكاحاثوصتحاتهاعإلضالحجأكقاهراللىشاتدفتلونعمواخوالفروغا

حارزواالعواديدافنجكتبصاآلخأاعننغاححيحتغئهلق

نخةاللىأمااتجةهوخموعخاباالموترخهحديا3واممالمى

لتاتبلعاإثهـكإلاممثالوصديراعتبائاممتاعرتىاخفا

وذردكحالكهاالزسأاتدةاافياتءآذنجهفااحبمطذشصذا

األأمأحاتنطلىيخالفرتبغلهالدصحاكامخهو

تءفيءيوماقةالإاشريعةالىءصييمانابهعذانحم

ابيمالىثنجبأتاوشالوحلتعناقحآياححواككااتتلوى3األخا

النعمةتنيبعلىواتثازقخكذتواذكاخبهاشعنيفيانتعتبعب

الممالواالهكاماصاألغةاعاوايمهخحااصاافجةاتدالهـافش بطء

اظهارتبهاأاالشتغاتوحيخااتبةايمءاليداتاواحغارباامحايةرا

تجهةادالنهةعواحالفهناشبمو5صا6يةإححصااسماياالحطاراحط10

ذالئايخبريمالحاالماوزفتجممشاالديرنحميتافاادالرإحابباإلمةا

اداعياوالسالمفيركنهااخيظانةآشحهحدم7إواوىاتي

خادد6صغةفيت

أرصحنئبالصأعدف3تىألحو3ثءلموا

فيوتعصي7دألذ6رصرازانىويرطهتم5



المشاحهوقتالهاعندلمفانفعتذار

افهحفخاللهاالعزحماا

يريهقدانةعذابهالواتومنشنا01ءإاحبيعذالدذاتكححبهر

ابايمإسيفاهذافزتااليامايديتتقاذفهاةحمالحنةيافياصربةأإيقعم

ةصآنىوالفاقةادالالئياححداقةاضاحالوخأفنةيحمرالفقرباالغاثةالمرؤةظالحة
يقذفارزياالهائلالمةذلكنحخلوعةقدوتحودموثقصصالخذالت

ءابدابايئولذألااالاألقااذوالضثةاخاألمةستخروينزاوتاقافيحمةلى

وةاستائىمختخجةابقاه01المثلهاصعالرخاقيواعهرحقاححداقةازة

اذاخحعرححااالحراشالتاساماالخمألحىاهاكاءمؤاثوراص

ؤةرقصالاالالمرجودبئالحكالودتائالححداقةبتركأاالحماالنكم

انحةوتثنىيوىااتشاعففي13ددنحالبفحهلمحثبتواألزمة

اصاجموقف3يعاحاالعضنربيااديةااهذااثفتا

تتصعدزفراتلىاإحسةحهدالترسءصألةواغاثتكارادتيماين
قيبابقححدةكافارتلتخددولهفاتددحتوحراتتحدرعبرات

بةباألو4دهـمحاولهتر

وتركنحتوخاالعذربابكاككحدلقهااالحعديئعاحئانةخلنيرثا
اكدرترنعمالنقمةتيداكاممتؤلاوالنةهذاامؤوكناعرلعتب

ؤااليبىبعديححضفرالغصنا5وررلعدتصفرقداهااكفانصررا

الياتجأمنعلهبدتوالشدةاللةيديايمانفسةآلىمناعتا

اداممااوالمالمغيبة
اقألسخةكافي

وحمرصااحا3هاائفاييماحلمقتاي3ةلىاتاا



واث

زيزااالحبيباحمها

ماناكعلىالودالداغالحسديهتفانكلعائائاالمصوثفالمةحفظكانا

حصهخاااتثييأوإدياذااطباصتاللساهدةبثحةثتفىيالؤيوالحميب

تامكات01بهاوكتيمااذاحابائاعاماهافقدربعداتجابه

صةيمالذيوإتافي4داطوتاركأءالبالاحالاللثبهياجميأ

النوانبقحالالمححانصعراكثهححدبمةراتيااحديقاةموبىحالحتقةعلىهو

خادافتداألث01المابراءفيردخاحصتيماافىداقةالحميةتدفة

ذالثهعثحنحمرلةعنزقمةدحقعده2قةحفامجيدهـافىمجيةاشوتضحه
صجاقيفيمعذشاناصاذلكمنإحشهوغححتهحرقتةنارويوقددمعيمانحابئ

لدايوالسالجخابكوأألقاربتباباصهألخوابهعتالوبلجتي
مالنسنةفيمن

ماال3الماصداحها

المصهااجراقابرتمائاربذاشهابهراكحدات3ئخثميها

خاثااسعاىحنيرلبالعتبغاحكاالصحاتيحرجالححيمواطىالئاصدأزيخا

نحلتاالعراميخاللثئحدرالعيصالمالببعقوبةالدعوكافيالمساعدةعى

رفياصيراواألعرأتثاعةححائاتثوينوالسفراءاقحخااذالئهمن

االياااصكاغااوسانةاالهللتمماعحديقهاداعياألصاليتقاعيا
هـحما

صاهةشثدشجعانيهخلشحتاذانهرالتزدكعبمةمييهصتبان

لرضصصونةخبسا3ةفقلالمبإداهايماعدزاوالتاآبليهتيقالا
رتاعداي3



1جمفانءإاهتتلي01حقىاألوساخاليهاوكلغتاألوحمالباحلحاتا
الزبوأالنقالتالمجيبالمغئراتيممهكاعاعقصودهشلعالنفسة

تانك12حنخاوكنحساعدفيعلىلكحمألالعتاباحماتيحائاو

المىمحةظوهكنج4قياالخواعاوخاألةحلباعائهنحةاجت3المرؤ

انححداقةتيررعايةاحداسالفي3أليخمديمااالالحأهذانأتحبرات

ارراجمااوالسالمحماهاوايختايمنآكحعتقدحتبعتناران

طرنتفيكا

لةجوا

يماال3الماصدتماا

صالمالةعابأتقهـخإلحالرقاالىءالمستااتحااحاكخاطاحلهلمد
ةجات

المرجددادتاش01فيتعبفياراعالالغتاءشا01ذياثواصزصال
واضشتالوفىنةخابتعشولواألعليهاألقدااداالبخردألثايىور

جانعدفىحاالجلطاخااحاتو5خهامحاوبحائهاستحلعت01مالذخر

رالوحاببالحدالهحررواألحاكاكأببافشت01فةرآيآيلووتخرهضرفها

الإآلناضخاإتاتنراسحاالنىجمااامريهإتفاساعيآاذكتفاخاقلحاث
3تمادال4زتناحهاءواوةستاتخاكاخاصايمافىاخااحلىامحانمااادش ثصه

اححاإياايغاححلااحىارضىاعاصااح10بدايا3ءاائحقهتاتكلت

باليوطفيها11ظاحافىألالآاحسحادقاتراخافىأنوضاةإتافترايدات
صديورينألاسافيليوليروفدالماأحشواالمسحالفيالدحرأآبى

لمانماقىاااحاالحاالجأكاحهإلميافيحهااااحمربالحاجاتاقححسحةصوا

اخصيأنحسب3برث3ايآلرأ

خابأألالتوفيبمعىديالإخماخاخا5



اناجبااتتحات01حالبفياخارةتوتحملءالصامنكالد

كالتاذهذعاصفاداالسباقرتقواالسباببايحرتدبهصة

ءياالداكاهذاوالسالمتاومووزاوانتلةنساالئاثأللعاط
فالدسنةفيكه

برءخدحاراعاكاءويابحيماالىأبنهكابليصم

توالحةخدكال

ماألعاالصولديما

واحعامءالحدئحسنكلسكالااواخالتاصالماأحليباهدائئهبحد
صةضذاعلىهياقياةراطخدمةفيالدخولكأجنحائااتانهمالة
هااءلثمنعاالجاءساضتخارصةدفاقيتمسكالذياالبرةفاليفهارأض

زالصالىهافنخاجدبافينخنتاوباكفاقاوالاليهصثاالحابراعلى
الحاححةسهاهاللاجدادناالشكةالذياثعامعلىمحافخلةةساهـةئخد

مزالصامههمعلماباذئواليمسوناهعهمعهافيالينانختوااتتعودواالذين
خااحلفااجاقةعنزيغالةاحاواطاكمالعظامالوكعمدالحو

كاامعاكايعتدوااتالباحلاهاءىوقياالسعيوتفياشبيتقدرنحفحق

نالالحبهاماالتصاالترومالناتكت3حثقوتناتهحنمالالعلىويحنحهل

لمإكااللمألحظةلىالقياموتثزمجمهاتقحدتالتيتالحدتترأاتمناكز

ويرهتهيجكعلىالناسولمجمالدهيمعنيحخلكبماوشاالوالةوالقرب

اليلثبهتاويممارنحالفةفإلباكاحماثاينيمقيهناحدعلىارعليكيعتدواات
لوالدكاللهوحخاكضحالالاعنءراالبحا

فالتصنةضافي

لشالصها3يزطر



االسراهـكاليونجةلةابىءالىالبكهسالهشورة

ياجمآ

اتالوالديهالححهبلساناخبرلىلقانائالبحلوالدعاسااوجلثمبحد

كخدبالعخإي3ملىاحةازنغسائاعلىتفركنياذاااالسرافنهاح

الىالثهافحنىانةرآيتدوالريعةفيعخةضيهاوتحاالمعموال

رؤتانأوضكءبالعنااححنيخةاواالقبرناقترتقدلديياشفانااألفالسا

ابركاححيماكدلىيالىاالوريثيهاولدايحتفاشحتةغيرتوكلعةبالللة

تاهدقدرااخمياوأالعرارناقحفى01وأقتاالمالاجمحماخماءال
ياولديكخالمالممحالبوفيالمالذءوراوافزادازااالالمادللثمن

رففارحثدفواالاالسىتاصيخااخكقهاعاىجرتكاولجت01

ألميراثحكحرهوالطةاصاالسغاربانواشكهبتالصاجاناتراءحلعندةوقنف

عالباصاناخاظاجمالعوقيصذباالتافىدالاحغااتياكاووهى

الداجمامواالإفهملديءنحايةالقإروهذازقكرفاتاش

فالنوالدكسةين

لجوابا

العحلفبديلالحنوخااتجب

فيالحزنالئج3ججوآعلتثهاع01عاىندميحدااكأصاثعد

ثقتيالووفاحاالتيبمالرالدسيدياصعلىدرااوتجةانياثلب

ياقابحالخدميذهباخاثشألقيذشتسهاثورأفذنيلححلمكبأن
النجليواثاتشادالىيرتوحلالخيرسبحابتبينتالكرصاملىإعياطوفي

إحمالالهفيءقاالتحلىإخآساالحنرصحبجلخماالستاكنياهـاليفي

اف3ألخذا



التمفاسأالثهاهلوجفوتالمسطثذاللثش3تجطفأآلحثه

والالئاتمنيهاانقخونآالينرصائا01وإتحاعهلىحري01ومكوأعدك

الغعنإلدهايههنفراخعافامكاصدلاللحبرايادشعطبنياتفيطمعا

عينالجبححفإبر51صاباختمرانيهذاالممايبةوماالمذانمانبةو

دعائائاجماركنقاتاللهواطالرحغاكعنديالدالنعمكبرحاإحدحيائا

فالنةسفيمن

فماويعمتعحيمحضتممةاشاذهالىتلمبذتي

إلذيووصجعيوالحاذيياسدي

ايخارحقأكريمااتخححكاالحترامكأعايوعقفيهواداطهب
وصتقالالغؤاديقتقالدعبفاضاخبسةحهالدساتتإخدهـقمصراال

الخالغةنوآتيتاالدتمحابهيود01حقكيألهعثيتلثمدهـواالحاخت

17تدرأهاكأفالخداةسي11بهاكبرتعويم1حةاألنساوجهحه6ةبينثأ

هرالحاكيسذكتلممواليياذاهاووضدنسهاقافارصغسل

احدالاكالةبرتفقددةتحلىفاتعفوكخادحةتيآلجابائه

صلمكرصعةمجيتائه4أعتاقحقفالالسحيئخيماعنتحغواتثباطوأخذنة

باغتفاروأجدرهمالوقارنالصدورجمالدلمابالعموافاسآرلىحاكر

الىتجةوعلومةانفوذمنآسزتمماإلمحاقحةاءكالقحداشاالالسي

طايوردلمصوباالقرإرنإذنبكامجاوزسجدياتصلهواأل
اشاياةءقااطةاواحاللاعتذاكأبرجحه

نالتةسثسا

ببماالخغر3ات3وةوايالد
تدفمها7ثغ6لجلت5



النيةورة

الموفىايها

جهالنفييثءرالتيالورطةوعرنتالحليثهارةصعدىمحوت
وآذاقخةآلالندالراذعرتنارلحةاألسفكاغالحلمحذهداقلباعمحيت

ءيىولماتالجحاعلحهبطتاراالرصباصاختلوآفىمااذاهامن

اقرشترقيراابوجوبالجمهورلةترفاالذياالشاذموالةحقفياالدب

الباتبتحايمعنسواثالمضاثمنآقى01ثرةالواحلبالفضلةاالصيه
او5حيرةاالعرائداالنامخهافتترتثالتيبالتآليفاواآلدابفيوتحريجهم
أالاآلنوأتتحاتأللقةونخحياادعدمصبيلقيبالطبانوارهاتتحفيئ
اوالمؤاخذدشخابخصلختيوتقاباحناةشبالذيلمنيلمحايديئهبينبئفي

ارهبمنوخيرلةقأااراشطمجاراةعى2بمكأأصهرصيديانوال

وطالبابنائهبذنوعنالحعغهاخم
الداياالحقابعلىفخحلتخليدافتةاصألانيتاباوخاتمةهذا

فالنصنةفيمن

الجوأب

ورعاكافةصاحلكالعزيرياولدي

3نثحهتإماىخاشقلبعهابيإليمياخطصتفاالذيكتابكقرأت

االدبةاصاعلىيترتاودرىخطحيماعنخررحةفعلملحهمنوأفاف

علمتوقدالجذلفأدركنياألربفواتمنالناساحتقارعلىويتفرخ
عقاحارتيقخاأخقدضرمنقلبائاوتطهيرث1افاادرنمناكتعالك

بدائارأيإذانيحلواطاافتوشارقدةكائاوهبوبالغرورنوتمن

مكرته3زوتتمش3يقفت



الذثرخةلوحنوآمحوالمآاسأتكاأتجاوشبكآريدهوهوسوئالعوج
ومخحلالعليمافيأجماانككاكخاخماأباإنايااإيناافاكاماضجالةاعاال
الوبهلراغااالبنلدتداداءاطاواشدصاردعخلموأنءاإلال

عاكاينررسااخحنراتلكأرخثمضاوأوأردوزالإةناخدت
اساالقتفيمادواالجضاركوأوالىردااالدترصهاتسحريتلة

الدايوالسألإمالحعداولمعلىءراألدالبقادأنجالث
فإلنينةفيمن

انححناعةفيأصتاذالىألحمناعاحدنخاتحمورة

ماأليمإاالجاصديجاب

أرجولخهمثساهدالىالوأنرعااوإكسالمغاياعناالبتعالمبعد

عليالمغروثضةباالعالائقيايمعحهخادحاقاجصارديموتاتوالييا
واالحتياجاالفتقارمناسهاليهعارماوشظركلةحجكمحاهااتناورالمن

فيانااذخكحكدالىياوقيمالحابعايئالميئتنغلراتواليياارجوما

حتىبهساويحتفظالغراسيتحهداتالغارسرطافحنحاكسفيالحرفةهذه

بهكغارعحاةفافاخادالىتلتفتلمانتفاتجناهاكالمجاويتناول

آخركاتبثياواالفيلمثقصعاقبتنيفلويبقحعوشمحترفبذنيضقروانا

بالنئهاتعنهدفانيرلعدمجةالفواكبرارالهضفانةالطردمناعيآاخه
ننمكاخهاتبففاتالمالعلىانةاالهاوإالعمالعاكاوالمواخلبةسة

واتناالحتفاظواوالهمباالئكاخالمااضدأحقمدتيااشاختبرتنيفقد
يريدابيمايمعلالمولىقبحسحةفيقالعجدالمفلحهعنارغفالقحورميىابى



وخدمةءالبقابحؤللةإداجمااءرصااليخيبالمولىاتفيراالئمهذا

الدايالهاةإإزومييتالحر

فالضاسنةفين

جوابة

ايمحالعزيزاكا

ندمكصةتوعلهتاباصاالمآحالوانةأضركوالثوقالساليمبعد
فياصرمقحكتافكفتسوحيثالدكاتمنخروصائاححدمححيركرص

الذيمذاوكانخعةتحفيهاالحممنعةارراتكاىاعلوالمحمطةعنمثاقآلءرهـإ

الحاحنرةتربتلثثبدالماكنحيهكزامحوفأناديعمنحرمجكبتحضحذتة

حرمحمااصنجهوااطالناخلهارمنوتعهدتوعدت01علىاالنصوأوخلن

فيحثتركنلجادمواالخدومأتخلاذنحببفائدتهمنلكممالئحاجعلى

اوةمعاوكز3الحزفنجبمفاذافييمايعمالتكاالناجمةالفاتدة

وباباالتقانامجااللهمماوااكلقةهذهحالمألتتعخدةتنالشاحبذلك

اقجالخلالثعلىسفقوطألبلحزفاالاقيكوتاتاأليتمالوحمذأزفالى
فالبثبمارعدلطنفسثامنواثقامجنالمات51طألموخالمححةالواحدالخ

ألزموعحقدبالونهااثةوانكحتاالبهذغيراشخاوسانكفي

نعااحلالتيكتاالجرةلكوأؤبشغاثهالىاردكضأتئفهلتم
قيله

ائدأجمابقاؤكدوحاللبماقتضياهذاهـ
فالنصنةفيمن

الحرفهاحص3هاأ



7

رفهتحءصوعلىجريارمةاألنسيبالىرجالحمن

اللةرعاةماالعاالعزالعمةاجمطجابالىأ

ترجحانافبوااغاأللحتياتاحاوثالوبثعاصلسليماتعد
اليهتحعالاقرانجتيماضوذويدقحئعرتفييذلاتبوالفالحدذباصك

افابهيحيبهابماسه6واالولييماضمةماعاتوجاتدرسائاليهامنسدة

باحبيكاتالراتالنسبةلحرهورعاتالودفيكحدقافييماعاحماويطعغوت

راإلجصيكانعدوصواليم

واغتابائاااثزفوعكبمفححرىميصلالبمولمدجمنيفقدامالعد
ادانكهناصاكحدقاإكاكانبمالىحلهعادةمن3عيحةاستولي

وثيقهعليائاذيألمظاهركمجسناكتراروامدركواجالألالماالمنقدازأ

الدسريفعذانجهواذقتةالمحلالعرعتةفياتبعدااالماتفهلمثجبذالثتحعر

اهلىعاوصآخرقاالخكاةالحافياخأبولماءالوفاستطيبوانت

ءتماةللمطلوكاتااىخاعاكاالعيوبوستراتاالئحفظلصروفلامحيألا

عن3النخمحاتنعماغيالفيالحدكقالياذتذعرجههذهفعاح

امتهجماخبإاصزثاذاكالنالثيموثرماالخالثاحسنمنالمخحاب

علياشضاالةعالدفاعاليموضاصنيعيماتجبثبمةوألبيدعرحخةرخرق
طوئحررعااتعساةملرالىالخواطريجيأنةوحهمز

دهلعاتااتالتوجمهبييتلم01عنكارااعتذقاتذلئاومع
اتتاتجالالىسالهههـكبادرالدارالىدتإممأة1تاوموإنتزاعش

هيخهبأيواعلمألوالطمتالذمنفسعاطحاجنيتطاةالعائهاطى

حقوحوالعيومىكالبهرهالمرصرإالكاببةاني3زابئتجك

اعلمصومحالددخ3



بقوانيأالخألالمساكهذاعياأيلكاألنمآحهموعاحمخاقالخاصركلحححو

حمالمثمزعاقلتجقمامالمجحفصمانحةال

حثماةاليعلببطاتكفي01الىجرتائااصبهاتاهاكاعانذعلمآفاثم

رانتلمثقوةرممننشضصتكءنابلخرجتفيهالكارتاليححدعذلكاكافاقيئا

همادياالميئعألاكالفاقدرعارواألتخظاباطسننعالسبحةقابالثخحلءنحا
تهءاساتجقابآراحساناثزلتهبازاحمكرأىمتىنفستالئطيدسحصف

الىومالفيلحهثاعتقدتهىاألالوقيالدسيباتامحالموصاححا
فاهـوااتاأأبيعت3الانةالىاتةتاآثرقدءبالوفا

ردنالوقديهيعلىأذتاصخإلهـاسثآوحرالحادعةرألفةألمداص

ت03سةاقترءىاشإالنةقيألواقيلىإءالصارإكأاتيماكأ

هوطااسديخامحاتسيعفةحا

الدافيووالبملثصاايموآقيصخآحدافىاطويددكهن
فالفاسنةمن

صابة

المحننخةابماال3االعزالحالهإنجاجنابافىارهـجا
قياكاتالراشاليهشوقيغايالدفبركابةالميئوكحالقداة

فيتحركاللوممطالىساقتةقدالحةرأيتختةولماالهواجمنيركيف

فيافيإالخلزحماواتلقاقانوتمما3عايخاألدتكازاخانةاعتقاد
المطاوهوحسنيعيماتوانفرلمجضحةتقدا01جابئفياكالملسضالىدفعةقد

لهتالوقياتجارةاتعاحليئوايامالحالبايامييعهدوالمراوغةكا

اتيزالنيمااكأبم4عيآنقمعةالذياالعرحقيقةأنةباترفي

قيالكررعهمائال3ايهاااأاي3ادقونلقلعة



فيقينمفيريداتياتعاىصإلتاالناكاكهاألتماكاللحال

كحاحبكأرأىاذاوافيوألودالتحمطيحاليىا3شارخ
لذنجيما3جاوتىنفسهعندنراونلةاضترعحمقيمافيالواجحبعناتقحعإش

لخائححضثيئؤترقدالمةحرصكفعاكأكماتبرئة
الدينياتتحنياالزيمالتضتبركافالحااللليثماوأما

والجلدالححوفمنقداربهيرالستحناعالدرامتعديما01ارصلتوقد

الحبيباعاثفضامناتىلةصقاتذاكيرماهـ11فيعزيزةالنعقودوكات

وقجلقيداجاببمعروفكاللثحأفياثاحؤيحايئالىئنخلريىان
ألجمبرالىجمااذالمالظلبلطوياللحهحختءثجارانححوانحرفريعلى

لمانةوالحاكعلبرنحعندييصقاضاحاحخيمامنسنافالنفقةإديماوغإكأعتي

وصالماكذاضعميفييتوتشحمديصةاشالكأىاذصهرنحوكأابئةيأضذاتءك
لموبخهدهالحالةصشتافهدائتخيماخاياةنقدتةطلبة

اتريبفالحقيقةاكحاااهاكأكاعافاتعححةائطاالذيواما

واألالبغضواقترحالحسدىاصتحاثعلىبهااخبرهخلثاحسوذاالىه
قريرالالحيالتلحلفوالالحعدورحاثرالحسداقلجعدناةالغياهلا

الىروفهمحوآالبهممعلاالتحدوداالبرياعلىهائححلقودما
ونحارحيمااحاكاوالبثالتنقيحب

آياتاصدقاعبرهلمألمالىبيالحفاوةدعتةتقالبوليطمائاهذا

المعاممحمودءالرالعاكاالناحيةاهااكثرحفافيافسبافىائدواكرألود

ارباخابهيرةدتةوالحمدالحخةهنهفربحتوقدبمسعاليرةهورحيخهم

العبيالهشاكاءفحوعاعهمإحميرغرحاخااللداهاصاريهيميديلهو

ريفتررنيتولون5اضمثءيمتف3تاق3التاعدا



قهاقأاكاحوتييممماحكالهحكاأشإمضةوبافياثء3أي

صامنيعةحهعلسوىيكحثشتءإيخارأإلصبملهمحببربابهبمححاهـ
واتهمقجاغالن4قذثضاتالمماروخاحةأاةاالمحموحسسزض

أصاا4األإاكاال

فيحراألانصصاإلطكأبآايتراتاكااتااجالبابئخاترا
الداجماوالسالمحاتلححيراعاحاصاثاللة

إحاالمثصابنليت

عريخلمبغالىورجالآت

لقازداحابماالعاألعزاإصااححرةالى

اوهاالىوعماتؤلمشعاحكالطبتر13يزاوفارقتكاجاأنما

14صاالىهذهانعاذالىتادشوكمولمبوالمماالحاكأثفيحثقةظةدىواياي
الحإثورجعتازادوهابمتاتثعاحرالكعحأاستعالانائا

افيواكأوجاثيرييأتالمؤولواللةحاالالجوابفاترعاشحةال
الداجمارحاسابميماصالعافية

افالصخهممافي

لجرابا

ةبقاالهاحالالمااليماالفيالحببحخرالى

ماحنيوقدبالمالمةاالدالىالثصورالحارترصالحائااتان

هاوتألنيحمتيكاتتعاالخاثجصدابذلكسررتأصيةع

ناساياتاذالئافيإصابواإحنىاتعيآاشدالؤالذلئاتسافتت
فراشعلىختنيقىعاحالأيتنيولماشبةالزحثاثعلىلختاسخالددناش

هبافيإيحقأعلىرشاالاثدنورحدكورجتاخربةابالدنيإضرا



الورأضاياكفالىالعرلةدارفيوهرحهاجالثااحااالطيعة

اصدالىأميخااشاكاداالىآميمااواالىآموالدقاالىآشدليرييت

يخاانحاجاتومتةاحلبباجماآصتىإكارساحاالنتوطارأفين

طاسافقسةالماربمأصاثالملوماحمتهكر4دالؤتااحمااالدويةوتخاحمه

نيتركوالتجلهاعتحمصايحيبالالديماالااواعامحمياااشنفية

ياسعاكاألححةاهباتشاطابئحمالىاهالتسانااليلعثقدعديتريهة
يهايأصماكاليلفآربأآمتآرأفحرييعاكاوقنفىتالمصصالىنحاحي

هناالفآخإلهـعيوكاطضتثراحيتاللةأجزاادظةوالحةالخدتاي

الدايهاإحالموا

فالتفيخةن

جرللةاحبالىحا3اةاداتحيخاتععوض

احتائداذإخااوبداالمجاط01أصركالبهةلر

تاةافيءاتيدبرفحنقدالمااالحاصاجناعهالى

وتؤيرحولاءتحزفمووالثاطءدتجاتيحالمالحااتاآ

برعايةطاتيهوضذلكتاالالححخي01بقدشالعقولفيحادف

عليكيخهفالالنذيبكاانهوحماآلدابأ

بعضهاحاحثعاىالجاحالبريدحكنااجزأشفيهعثهردفةوبحد

سىااتنؤاقيانحهاألروراآلدابتيحنزلوبمحضادينحلحقائدحايا
عنوالملمننلكاتحبىبوجوبيخاديخنذلكحمدورلحيرنيفريهاث

الحالداهلاكثرأتيذهالفتامجباقخحيترالمذاهبكاالعآئدفياطوض

انمص



ثرعوفئحانالولعنااآلدابتتأكلجراذء4بماواالصللاكاشا
زأباواةغالىإداحافعوايدحقىجمةاللىخاالالخافحةالمادىاالذهات

بنالحهذدمحوعدكيخسافاتساشفحائاالجةاقتخت01اهذ

الماالتنتحدثممارفيوتأشيتااعااترآياذاتجبظالديدةاب

وألصافىاإلدباأعراإرىياماالمجاديتتؤيرهومقى01وتقويحان

غيرينأالسوسهولهاالدهـيدحايخحححار3يدابمثتؤبمنالمثذب

صثهورااكاثمذارلعإألءخافاهذهفيابرائدلمعددذكائكلىةخا

الدايهءلتاالتاصااحالالذوشابسالمئ

فالنصخةفين

إرابا

اللةهاساخالاجوإانحتخاةقدشنجابالى

حالباالةحموتاقحتاالمفشاديسبرسالةفتثقدانيانيها
اذاعةفيتأذتال01شثرتيهففيتجحةواموقعةواقضاءمالورأيت

عيآرصمقدالثهاصكحقالىفاممارألماآحادبإشاالأللفةالمؤرةالمبادئ
سنالتوجاترأيخةبأثةصهعاتخالفاالىذرقااتودبماحالحابةاعتزاال

نفمةعلوعرحقسودنيهمحرادسلوبيوتذوقهمتسالضبرتممن

وينافيالدينئحالف01إلييمالمجانبة13فتقدمتءغااليالةينانالىكابة

اواعتاتادارالىثحبرمما3ءصيدحمةلمجاذراحاعليهدتءرآاالدب

راالقتحعارالحذهذأالنرامفماهدكنيآلحراختراثارتحينالىهفيئ

وانةخصوصتاالجالشنتفاحلالعامربالميخاسبتجاالالدخدمةعيا

اوصية3داطااكاالشترقيسيةهذايما
دسستةلهاحيحةشىالىفبدكةاداااشاهـتورشال3



انالمااصارطاكات01حةاحفياآلدبوايخاالمىايةطعووفبلبت

ايخهباالهاللةنقلىواالتالسقام1تةافاللعخىرقتقديإةاص

ايهالمثارلجيلوضايتيدحابءانثاالىاالسوعاهألامنررجعت

حاالفحخاءارالبهآفرويءاالترخواحليبجر01أردعفاصاتالنيةوفي

يغايرالمحادموإلسءاكحخاممالاسافىاقةحادابريدةاحااذافةاعزةمواليما

تةاسعالاطسبياعنزاخقااإلنحدوسحزت

ورةبوردتلوءاحتالالدهفيالحولىااتليندصةوالهذا

أرشاياناابريددفصى01كهالمىفيينر6طاةاشفمانذاراواإمالم
كاتلىاداحثحرهـ1ضاالمقتمودحمرحماتنادحهاألحشصاخامركاماحص

فاألتالغة11امحريخبالعلمعهوددبصطأبرةءاتثخويدتيددتب
راككرلىبمحابثرنسشيااجانافعةثرةذاتمحرفخةححبا

فيولالمسؤةجارالمةاجماوأتا3نههسغواسحاويوليحاايمااصضثوحاله

الداعيهبقاتالمةاحصاالصصيدياحاعاكايداواالمأةهؤاحقيهت
االسنهي

تخصصزفىعالعاتحةضيضالىشانصموريهتات وحاعا

اللةاخاهااختراالحإصايجاححخزالى

أتفاقهلهعلحيماأتخاسرالمةحفظةيمإحايديااحواعناالستحالمبحد

تطاث01قالالفييئ5آخذويالثححابايايمحيماخدفيأفيتالذيأخي
ابحلهرقيععهداتغألهـةعاحبنيعابتغترقداهاششميخااالتحاب
ايكبهىصعايتكنمرةسكحاحبحك5تحةهوتاصاذلكاتعلمحثوتداالخوة

ءضتصءياررمواهـحمع03يصفةايضطزاخذتا
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االجمالكاتدرةعاكاننفتكتنتحعفاتاصدهااشاتأنبئتفيها
أخيخدتنفىبيمااماكنتاحكااجواتراالخرحماتاغحضيلولك

بالححاحىاللةيهنلماقوازاتاالصتبحدىانيالافيهلئاحارذوهشا

المقحمداهنحلالىحهاترصاانجاحيالباوراالمثدبحاضىيلطخاالتييض

فيانحعيهعرفأبعداليكالشقيقماخةااحاذانخلرتاحافالا

انذيهذاالمآصإبانالثولونةءبرا5صالهعكالمومترحءفسدا

الواعكانراتلمجهـفاااناومكاتاراعهرفانيمنوصمحتهحخلحةال

اخاإلهتوجبيما3اإلشاداتحالح1راآلكذأأخالىولحاةغيرد
ءاالعتاضائحتمااوهكملمأيمحوعياتننيوخههالوالءقااالحعفا أصطكا

اللةواصاللهذااحاساحخدوالثاللةعخأألبربالئاوفيحباحأفاألتج
الىنحاإلبكءاث

فالترلدكةصفيم

خهخدكقىبحدمخدومفاحلعنهعاكاكحدينلوم

الحبه01الىاللةرزقةالزاالخجنابالماأ

ىارؤ11ة11الماءواعداحمحهكلتاالستعالملعد رلهييماأححوصاىا

خدمةالمنتصالتاجرةخدمنتدياخروجبماالفاعخنازلبعثافي

سرورالحبرذاليلححااالشلالتابرعخدراحلنااكثربراتبآكصبر

نيفساومحانحرهمالخاسامحالىةوتجهعلتطعنانكبمقد3نعظيم
المهدبةاالحالفذويتصابمثااإيةالاطعناتهمااجوهمنذالئا

وتقتىعاليدهاخببررأىيخنقانإجمالباجمالانةواالفييمةاءاطحاعرا

احالثراعغجةعيآورثخبزياكااآليةعهدةعاصهتاخد6خمحةفي
العايالمااصالاممما3حبالهـمرصصذتهعدااللساريدرسماا



اخفوصىافيقائجهولماالجديدكنحدوعندكاعتبانايعحقهذان

كندزيذااغتابفننعمةياألحودواةحؤيرمماالالمغحابتنمن

نفسةلمجحيذلكانمجةوباككخودهصكليبتيماتبمآنيتممرؤوتفالنعمتة

كرعتنممالىابهذلمماجستوهافيسبياالألكلهداكاحاليراغلث

صيحةاخمااإليقةهذهعنتعدلاتاذافالىأي3زريتاوأثنايئ

خصةايهاوامماانفسيماالبيبيرثخاهااقياالخطةهياوةالعاقتحةرالم

اليسلميمانيمامناالسيامابملممنانعلمئايفولفايرذ1ئفسدعليئا
نقد3الذامقتجيانةطنرسيلوتعوايموثتشاسلحهماعن
يإيالناسمنديكااتسزهاكمايردعببوبانسانفدألخلضكذش

طلىفقداكقاالستمزيهتعلىلسألتخبربدإبتغاهاثمنكنةانألحإلوشحسن
الداعيوالسالماالضارةغعييماالححديئحاثوعبميمعنقات

الودفالعاالخلسسنةفين

بهجوا

ةبقااللةاحاللالححديننجابالمحا

ؤإثاليومهذاجمةوححالقدوعصموهحبطيتءالحعاثزاتكابة

صةحعنشنغتالوحدكيا15ءصاودالرقحرقةرآحافآالوحسثظأرم

نحهخدفيابرالذيكخطاذبفىياءلوواءقاهاانرافىءنالم

ذقثالحصدينذاثلواقعالهـحاوالالئقغيرالطتااضقاقايماقبل
طالحذرعلىنايماشليالقىصكلخلتترإتماحلبعيمارشأىجفامن

آوناهحدفاشهقاائمآبمتابةشينخمعنددقحنحيصتفقحقهفيفي6لمجر

ضدته5اشليثلءالعيب3لبيىذ3يتقص

العضبكاتمىهقلمااي6



نةارلمذلكئخفقهومهامانة6أصادخةثاءخهوستايحز4ااسثعاءاعا ماص

اتاالبحداالجرةياينيدانلباللوالخحلرالهعةلوحثتدالنفابيماتطيب

فيفخاقيتماحيماخدعلىاتهرانقححديفيوكارتحصاوااآلةةاصأ

تحدفييالالحلاالعواعليلآتأذااالناتباتعلماهافآةاءورجاالود

امجعلغاتنجرهنوكاتةءجزاواحسااتعابةلةنجءاخفيأمضرجل

وابئهـاقوىنصةخدقاتعلاحاتجاألفاالسعندومقامكروة
معيرةحوةفىدارااذاخدروتاليسيرالرزالماهراطانثيستأبرءالثرا

اللهسامحةاسهنينناوالعىليتوجببريمةعلمهذلكعدوربما

رنجسبوالوشعخحلالماهانبتابرواتتحاكأالعالتنوبيحةييتقحلعتققد

تدحااكاربالهالتدبافيفيجعاخة4ذكاصثإحميديآس
3ألىاشااتالحهدالؤاألالحااهثعدحةاالاىرأعدكالهثنهوا

كاحأ

ندااكنعاربذافهترخماابمن01عةالدفانفيعلىوانرشعيوبة

رةياطاكايوئخنياحمنخذرجوتةيبرشعلىقرعنيةعا

ايالليديمابخناااللمهالطواحااتخاذأكفيارجوككمالجة
النسنةفيكا

ءخدوصءاأفعاءألرم حاسحط

الرعاكالياالخاحها

انأيألهاآاقااخقاقاتبااتاازمجتأفلماقاوشاالمن

مقىسيهاوالاابخبثمااالصرأروافثااللسانءإاالانالزمان

حىمشااوردةراداوةفتوفكات

جمررفيذيطنحدورةكاليتوع01كعبي3اتتعالققدوبعد
احما3رهأا3افثمالمىا
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تحثنءاسااداتدوعوءالدخاكنححاحعجاةصذعةقرحوحااال
بعملاشعاقةاوراالتااشيائاضحرنجاةاوظاآخركفاغدوتؤكرانئا

طاتخااؤ01اقالالخلهذهأتواعا3حظفيهلالكنجاحالىاجعةالى

يمنلملوالحقوفيآثمآأدةوعدآمذاالسوعدخائانعسئهحكند

االسرارعلىالةاالباثاعتاقاددال01الحعناتكأسرارهلتبوحلتعدك

عخدكاومحمائعةصصةصشىتمكافياذلكياتاخمةبالكواخمفعاحمة
صاعتلستأمحلعافيةضألستوافرةلديائاأ3وعوارفةيلبم

اللهلحكاقدركنايخفحقالوهـعديالدنياسعةمنيتركفاذادارد

واعةغالماثدفاسزنحيبصخهالكرزثوزيادةيدفيهلئاعنجاح
اتمنتتأفالالواكاهراو4يائا3لةتينمماقلبكبرفرالسانك

ولدتبيتالضرخانراغاعاحمكثالغحخاخمةوحنىيئكححاائهعلاإبااتصت
بهذااخثاعاوانماهءاحثحنعااهذهلعاريملتوهذمالثأتومدرسةميه

بيدنحافةاتاحكالىيوحااميأحزتواسالفواتاقءأالمةاوهـاكاب

تبرحلمبالذيفعلحتكمابائهيفعانجحتحطاافيحلعمكجمتاغجريعالىات

الىسهـثالجوابيردلمواتوعاألتهأياكيهحللفيرافآلللخفيمتقلبآ
واطالطهذاالررردهـآايحمااضاالىاكدرحردمىتالانخثنيت

اخولىوجاتبمنيماصسحياكالثحخلهسبإلوجعلهكبقااتة

فالدةسكافي

رالمروفحلجةالىعحىعارفة3االحسانابمعىةاحمماحمع
الحهأئمهحدهاىوالمقصحةالرراةءيثف3



وابة

اللةاعزهمااالخديسباحاأحات

اككأاقاباالجيمااسلبماانآنياالياءهذدأقيسودكمالشوحقد

ذفافتالتةلحمدت3والسالالعافجةاختال6نختصحةانعمهقياالهلرصار

اوعااارشادفيبملى6ااودغالتي5إيمةارصالتائاتاحالفياكحيرتةوص

ارلالخالوخارىلعايطوياليهانتلرتاتوحاركداليئفيوعيل

أخالماوإفعسلهـحقىشدالىفقدتاسرحلىباالحنعهذاصبيخححل

وال3آتيماحتهادالمرحنيححاش01ءنحاضفايءيقراآجازلة01

اآلداحناالمدرسةآدحتني01آعىوالالراألسيديعتاصالتذه

عياواباالحديصافتحلميطمآتاافعاثاحاتءالهافىاتححوحتى

ايركءإتوديحاااكأحمةاادكرواغاألرحرامنالحراكانيث

اللذلكقياستغاببرهاتحبمتصعده3بيصراقدالثحجانمن

5حداثخبآلصاف2أارجفاححوداكهفاتحبرإييخا

ئخعلاتالاأتميةعليةدسأالاأمإللمثةدوالحداسآلصقاأالآت

هراتءأاالالىآثخهدانالنإلثوبيتراصمهراحااقرباثريا

المفداشوهميزيةطاليرةرعثردتأئةفجاءعرسولااوقدياصتهذ

فييلاممااحثنكيقاسحديفارجواسنهرثماية6ءرهاكأادخرتةالدي

اجمينواياعمالقهخلةحهءااالصممءابايتنركآساليهااتاكثفةاحإكمااذبرحح

يالد

فالتضةفيكأ

إصسحةراايالصاصاثترءيىاورعآلحوا3ثاافحا3اصازهـ

فيالاتعلموموحمالىإصادحىإإ015صحاايالكمحالاتدخةااكأوإلحه
لحراليمجعى



ءالعخحاتوليبحدلصركقتاب

اللةيدةاماالعصااالجابجتالى

رافىااوتديالمستورةالخاإئقتناكرالماحباألتاتممعررقد

ءقخااأنحجهسإليوليئالنحمدينكالىاهدااعيراكياولمامحامنة

اليهلتكامخحيناروحدتالماليئاجمتألفةعهدوأااخةوبدا

كيااارافاءصيأعادةبهبرلصعاىتوألالذيبالمنححىصهنا

اعاءروجوبرالجرابةليااخطاباتنيههكآنةالخاطيهةينبغإعلى

اتيكىحارمامالمإرتفاعثكتعلىيءاألببقاءلثياحفخحتةااكا
بساطاحلوياتلوديمارخاتاجهاخطاكاعلىاختااتتاتلهنج

الءوسوهاقضاأحبلتالنفايخاحاحةاللوودداحأسابيدعاتطخيما

اخوانإكماصائراحديقاعاهاوهولعيليراةدرنةوحهءةالعاتاردت

01ءجزااالقجالطذالثبعداالساشؤأهمدويفردنياترأكاأمعاملمني

معهيبرحلمسيديماكفاتالتقةلفخمااالحمابصاالتخصحت

الوححالخبتفي3التنطيحةرشءجاالىحكمعكفقداوالاعهدعلى

حتتين4وحخاارنرجفاتلت03حخليكاتالجماحهداممهمتدكىرات
8حااو

عالقىيانيستالشالحاااليئنواحدةفيعذرلةاألجمانةاكا

االعرينعةكاحاأقييصمفة

اخحىعاكامالبالوحتجارلوعارتدعائميوخذاتاللةواسآلذال
الداياصالموا3اوليائه

فالنشةفينا

احبآئهضالمححران3اصابنيا



الرللحإب
حزيةاساذياش

مناحذاالمنحةجياعليتاومححةترلتاوخسارانحائااذالحقت

ثحةطآاحاحةاعلىرداويفزيةالىءفيخالهردتجاايااححدقائإكباواقارب

الزيةخةضبريبجوواكفاالصابريناجرلةحبفوحسحةءافيجمىالحمعلى

الساوانمحبرجذعافالديانةهرانماالمححابفؤادالى

ءاااذهـحرنلدالناعناطءلداءدرايةاصضاكانتولما صاهـس

نبةحاتاوخخةتاكحاحةاوخسازنالمححابلحتفيهاامحالمبط

نمتعاحهاكممتخيصهانوفرعامااوححفىطايشالمهافاذاتهارزية
المداضلنيانةااالبناصاريةاالماتةنخرجاشافتابلسقااليراعة

العبمنوحداليعدوةاجاالىحكااتاألذكراحابإهذافياللطيفة

باتاالذكارطريئكأىالمضسلىالدخهاوعزارقةهذاصثالووهأل

تفابااللممذالئابحلعاحمماباالىالمسافروفودياالداعيغمدانمااالنات

امماوقىارجمةاباجوإدايريلىحيثالىصبيليهاواطا3غحداداراهذي

يخزنالاجديرااسنهرشكاتتكاليفىكاأعتقفقدصقححدهالىالمسببربيما

اوهقفيأحذتقدفتتاننغمسةاعالحؤفحيثناالعلييما
الخارالمحححالد

الحزكاحةقايافئباتابححابيعلماتءالعزااساباتوىكااتواعلم
ناباثباتاستقاتالذياالخالعاعلىةبيذالئهوتتهااالصىمثاحلرة

مناحميماالحبهصحف01علىقاطعهوداللةالخحلربتجقيقمتأفىرا

بالوهقادويقالواالللىلهالداعنةفيئلرحألحرطةطرقبنيحبل



تعزيحةتحعادفيحفئرالدرالهاحاحالالحاطرمجبوراصياابقاعيالحرص

المتافعدصثاالواالاالنقيادمنذاللةبحد

والدهموتكادجماحتعزية

ماالعالحليلءبقاايهاطال

الىالمصيراداالفخادارفيخلقاالنساتأتالمعلهمئتصدنما

غايةادركيقد3الرصالححاوآدولجالامايةالىوصملهفاذاالبقادار

قحعوذافرهلىتكاقيالىووححلاجهادمهاالالسحيفي3يأللم

وفردوصراراألأرألخجار1دارصميرهفىعريذافاعاكاتاادوس
الدياشباسحدوفازاالرحالرخيركأدشدالمةرحمةوالدكنخلاالطهار

العيونعلىوحتختاقحادفيتبحدهمنالحلبيعةتعحليالاعاحالةواصتدعت

الححوابعنءالمرفلفقدالوااصداذادونةرقرببالدثضنهااكا
بايئلفسةوأقاالزورالدنياحادفىالىوبهنكتراتاالالواجبعنبيماوحالل

مياالحسراتبعثتوالاقبرعالدزختمااذاحثروروأىتاايدي

واليحنربماأليآكئيحاللمثوجاالمينفعاواالجشانةءاالىيموقححارى
اسأثهمنعندالالتخخاللححرمواعتحانهلرااطزتبهمائهفاشفه هـكاصا

الدايبقاتكبطولالحعوفي

ففكإشةن

لةجوا

وجودةالسمتماال3االعزالححديناا

والدخالعبلةوأالحماوصلكحابالثقداعرحقيماباالخيةبعد

عضكتابحخعهورودهيومقيوردالرحوموفاةمنفالقىلماناافى
يققر3رصل3همر



طريهتمنمافبعدخلتاتنابم3سالخئهحزحفساليسآفامعزيةاي
حياةفيالرسبنخحالتءزالىهذافييضراتحمهاتيوضاحللطيف

كايااوجدوماابهاتالضوكاانةاللتئبرايمانونقاإعتقاده

ايوذهواححالفيالحزتقاصميمنيءاألعمدقأاأيتأنياصطوفقدت

احبفانةاللة6لعحناالمايموإححرإالتداوياالبيووقفمذاهحخببرءالعزا

رعايحهوخلآلخلاففياللةمخعاءاتالحميمحدثداحاتمنآهماوغايةءراال

الدايالتشااتضيماعررحيب

فلألحاسةيمن

غلمماشابئأكمإترأةالتزت

اجدةتالىهاا

أةاانجيتحاريرلرالنعحاورأححةيمدزاعفيىائزحعإلي01العىقد

مةوجدت01خاراحقلهطقيصتتاألباثمارداكاكاالفعلشبم3

13ححيانةرةسصانإفيوفىتااالسفةلمحمادآلفتواألدفعااالصى

زيةللىخحبرالدح9خافواألفراطبغنةشالترتححيحاامنعاقال

ملتيمتتدقدضنريعيتضياارالاحرالتةيرديماحتىوحسبةءعزا

وفرخاخزيةاتحاصواءقرالعايئ

وقدإخبارآتلةمقداللةاالماصاكىاالمححبوالتزربمواذا

العقبنيأشعحسرةاألياماينكلنإلتواخااكصاآلأسحدءافيبماقىتت

ناتاالوانحتاررةنيمفيوخاحماالىعإخآفقاإدرزطاواتك

اشارد3رؤيافيحيهاطاراالىسإتجااأشارلمصةإلمةالحاحادةأاتاكوعمحفالى

األحلهارامردوسهـاالحآطااالثمديتحافالموتاياالىتخت

لمماطاأرياكقتءفيال3قلالعءالى3تغو



ءفهواآلالموايافىالفبهماخرثالهـاظالمااراساعاترخىالالتيالداريا
انشكوالإلعالميرربالمةبتقدحماالمترىناادوفحايئافمجمالفياالت

بعدتلكدخلتالالغموجوالبافىتايدشلمثىتحلردالمالحنطةهذة

الداي3اللةفيداولكرتوالكاتزالاآللة

نسنفيميم

لجواتا

االكاماالكزءضالمهااأاحال

اتالىالحمصالحصصاقاثيانذحالككالتاحالحمسهتدبعد161
ا

ءفسردتاتاصاتإواةالحعلارشندشاثكأتأ1اركارى15ردعتة

اخأقيماتشاثصايمشجاطهاالفحعمإردتنالةبةحزتاارأ01يه

وحتافةاالسىعحدعةبعداالتللالحإخانا01ابالمنلخايىإحمثحتيالمواتيا

قينالدينايمليتحو01المهذااحلةعهأفااضتكمحقىإفاهـا

اكآبةرشانتاقاوقداةترحلارآريضياخاكاحمقصاححاطاحخة

حاءداصئناتاألطاأل2حعاقاحواااخداساثقاشالىخحالروا

مننالةقلمماالغرحايةكتبوتاحاشايةاباتشأءاتاالإلالتحقا

الحيمايهاححلرأصحدولةياجماشااتحااجمااالماوتجاتاله
حاالزحماا

والسالمهاارنجاصايرينيوألعيهطكبمخرلىاتاللهراثاتهذا
اعيةالد

فالنةسةفيحما

حصخإلالاسمالةفعد



هأكيبقي9دمكالىتعزيةغرهـ
األخدانوحية5اكااالخبةب

توذهباكبرهافهحرتدوححكانبآغهالمنمحححفتاتلجاءساف

ادكوحوجعلتهازااححغركوابدلتااجيهـكاتاوبالرور

يطتاوبالسالحيدثالخحماتلوكفموبواجمازانوكحا1ارثير
أيدراللوىفيأزلمن3وسطاغاالدحاعكأنهينعخدابثيتعاحبالى

اذجمفتقراراكووعبالمجماتوكمرفاهواتكاردلىاألسيىمن
المرتجأأيوالىيااكطهـالىراننحعاحبرالتالدواهذاومححف

لةنذالالذيرالحزمارتحاباللةصمينةفييخالحةالالذيكلبوالمواببالح

انجعاتارةئحاجاصالذيوالدياصاتال
رنحوانواتالحارءجزارحلحةانعلىصحقانأتةاواصألهذا

إلخائاتسامدعشهوحدحالدائبعلىاححابريخااابميلبركويؤ

الداعيمجميماعالتنامالتيبعيناياهمش2ريهألكاخوفعن
نالنسنةيامن

المثحايخاصدةرفاعنتزية

اال3االجلاكا

نيالمةااشقداعرشالرافرباالحترامالحافىعراالستعالمبعد
الدهرعلىخاكرهحسقننجعةنرفاتهنجعتخافكانتاللةةروالدك

ا5ريماالححلذللثفرعبقمالوالوالهرالعايئجفتاذاالخلماتلوعةولوعتا

محاناقآش14وفىالحاثمرنعليهاالكثرةاصحخةال3باسثتااغحمح

الوانا2ندجعلهالذيللةدالحمويمجمآلسناامنوغدناحدأللبلط

ثمرارتفئا3مجفحئك3التال



قافوالدهمايمعصاهذاوضأفةءكنحياابقاهتبخماناوأغاحغوا

الميترصتراوتارحمةائبهـزابتالددىا101اتياتفيلرهآ
كالءوالمالتاحيماولياأتخكدفيعاحركبواتتالىخمات3رتعادده

المحةءشااتبمسهامآاالياملحروفعةتردعاقيايماىخلفيماحراسة
ءجااالىا

فلرتسةفيكا

يراوفاةعننعزية

االمجداالجآسااعا

المقامالمارفحةىفاألالوافرالواجبيمواثالحاكلاصحتعطافبعداما

ةععنتفادفيااليفقدلمجعخاقاصيخحلة01اعمحبمنءشيالسني
كاتبرمندااليثاشبقحلواحزمةالفحوردصلةوافعاااالدشعيحاية

فاذااالحلالثعاىإخاسافىاءاومشاحااالخاجهارمفيمةوامأ

فةهـبالدبممتزتجاالدنسيلوفيالشاربوذأبتانجيوبعاحيمائتنقت
اجعصاتفيحدخاتوإتإجةااهأهاهإصاعاحاقرقلالمجرمنلكفذ

مقىيغنيالمناياواردالىالجزعىذا01اذالمحوعخانةفي01ؤأكصافيون

بححيرةفايإلتوبنانةحساكااالحيابإموخحخبسنانةالحايئ3اشرخ

وطىماانةتعزيةالحسيمكفىاسيرةالموتءلثحغااحليحةواقحيرةواليد

اهاحفيوألعحةفاهاكيفزتالاماشاالركأءلهر

منشاالخرأتوااذألقادواصاللتهالخاكاافىتحريااو
صاصا

ءوعخائاةوجخخهفجفيأرئلةأفنةجالنعالمرحمحبل5رتشاس

دةصد3امداةياتاتبوتصاديهاةتاتارش3صعع
توقي5كت



انبخالبليةحةغحيزيلماأدححبرصابمجميغاكضواارزيةيدائرآل

الداي6زراصا

فالتسخةجاتء

شابافىكاممانتعزيةإةرساسورة

والدهوفاةعن

إالعباألعزاالبناحما

االسرقيراسضقااإلهإصالمةوالحميمبتيككادادشانيائايان

القابفاكتوىشمفازاالحيوتعلىوكاتاجماشبفياقانجآضتأفي

اغدصعنتاتينينقدثبسهىمماشتااحاوتالصودمحت

شوقايبماكاتوءصالمثاعدتلغطنتنحذاركلالفحنحاتاروعنة

اهيةضخااةححننالموصثيرتهاحاقةامحمودةالمةءحااتتةفرقلعاح

نلحقله01طاائهاواخابمتاألفىاالنشيبعاكاشإلظأوذاك

بانةمتعزو5ننداعيماعدالدرانقالئادخاوررئهعدخمواافيع

برحفىيخلبابوخلهوالفحخالاوتقمحا5دالهقأكتتخافقد
حوموالىوبايمضاحوسثلتخحلوتاقاوقةنحاليامناخ3فاؤة

قةارحمه3درجفقداشرتالحهطاقايئهوعتهاعثقةعاىكات

ةلمحميمااكادالنعمةحهذهمحفىأحراه3بسعادواثقدنياةملبامماطمه

بمبخيالطبهندحااالكثرممرجزيألاصاالىابريخحاراللةللعبرةونخفيفا

ايلدا

فالشاالحزريسسةفيكا

مات3دارصاحة3لليا



نيةضحررة

حتاؤكهطالمأاليماالشجنات

المثوردقدانةابديماعافيتئابدواموالدعاكامثاهدالىالثوثغب

اللةصةروبيخةبييهالماكاتكحإزاذلكنيدشفكاواالمرحوموشاةضإش

ويلتحدوالدهبقةكلتنخليركابئلةباقيآاذعنتعزيتوىفيةااللةمن

فأالصدرفرارصهايثاامرمحتومالموتاتوحيحثامحجليةقيينتقصمما
تغىلةاثوتئحالححيةلمضيابنيابرعفردتعالىالمةءلقحخاليماثلالمحسات

الدايعبمخمحيمافالفيبعدتكبقااواطابرحمصيمااله

التالخوريصنةفيمن

الجواب

الالفانالجالجاهاالاجا

اعرحنالمحالبىخيررهوءالدعااخماسراجى1ا1باالصزاملصديمابعد

اختطفتبمااهابواقىاكمابةجمدختوجمرهانواخلىبءالنوالجااطاقتلما

ودواجمهاالملبابدموالعإلتواتجتدارناساروتحارناخاشكناالمنية

والمماتتالمةفيادتنيءحانجدةاذاحواححا2يماحخااألخاتا

ا3واحلرفيحئاحميمححمهانيإذاقيايمةايمالىسالةالانجدةلئا

وقاصاصراجالينيتصافقدهياجاافيتزادتواتفيهالجاثاقدضى

حلفيالعلبكاكا01هتولماتوءمخاألكتمجاوزمالمهذاانكه

يطمع
إظاراوددهتدبيرىتاتخةالواتاستغفازانياايدزايلهاواسألك

لشنني3صايقبلوناطماعةكلحنىاضماتحمح3صيوفها



الدعاتهداظةشاانبخكءبقابعدهمناللةاطال

دالنولدكشةفيمن

بأميريةشجوابصورة

العزيزاالخبقااللةاطال

ضاكوردقدانهيانشاهدتائاالىاصحوقوامحخائاشالسؤالبعد

وفايالعابمالشحاليبالميلعنمىبرقاةالمينانجععخدمااصابائاجمامنبئا
باالعزيةانيمتقراعندعليناهتوكأنمااسووابخاحالقدموبحت

فياالبرارتررالماولةالحفتفيالمتوتئاتالشرىاأرحزنثقعناأنما
ايقتوئخموالخعزاموردصإتكاطةأراناوالهذاالطويةالفرف

الدأعاللةشاانهبخبكحراكبقاراطالاورزام
فالنسخةجمامن

نيةعصورة

االياالباتاطالهاحالال

ظأللحاثأحافيحمنفةثصااثرساكطاتايخاالسالمبعدابدي

هوانماهـجمرارا5هـمنراكحابائهالغمكاك01شندةمنتةبمرالذي

اتوااللةالقاكعحةو3تمةمودنخليرككاتنكاقييعتقد01نفس

الدايهااقهشاانبمنيما3بك

النةسفيمن

داالدفىاالالتجاعابيمتصعركاطماالابما3تتاشالومابمدرت



14تجارزئنماتزيةوريهتاب

لمجتاالاودىإنلدححيحتودسثةفاطدآودىاندماالأحتاأل

وسلمةاقهرعاهاال3مالماجداا

حاقاالىرشوثاغاديةءاناصنهاسالمبداليائهايهالذي

مناآلذاتتسمعةاتتردتالبلدهذاالىنمىقدإنةحاميمنارمناش

اشاحتاااليايدإناالفواهعالوذلاكماترتقأصاتالدهراحداث

قبحقلمغطتكنسثدةكالفاالسحاالئااصاكصانالىيىوعواوالكإ

ةوسساثالثهوالحمدلطينةلمالزوةئخطهالذيالتودتهخةعلىاثعلب

المصيبةؤااالنفىكرسوالمواثيقاحهودباهروفالحااللعنشهدةوبموئاح

انتفاشبهكيدحماجما2لءكضاوتثاالهايتحخعحنمعحبيجةالمالبفقد

الاقطعت01اولحآاالكحاوبتيغححوخماقطحتاتالثحبرةهذههوالحا
فيكاعرفهاوهمةبكاعهدهاعزةولوالقاكاتكاواشضراغتنطشطهر6

انكأاعاصيديو5ناةاكربهاوتفرجالغمةبهاتدعالاالئاتلذيم

هئىتكدرانمنمقاماوارعاالنامبأحالتقىالتيعاماالاليايذع

وحسندرايحيمابواحفانةهعيءهناعلييماتنغحىاوفيمتحافيالمحنة
يخيمااشتركالذيوالفحنحلالحميدالطاؤالذعمنلةاوإقةحمةلىاعتقأده

خيرالثروةوتعحدةابرابهاراسعلةصفتحانالدنياالتلبثوالبعيدالمرب
حراللةتجنأربابها

فانيالمسيهدلنصخالفيصاجةنيرضاواسمناأايطو

الداعكءبقاواطالاقةاعزكيصيدكاشارعلىرقف

فالتسنةفيشا

يتصاش3العداةمحاية



ليةنمصورة

االنحالفرقصحالاالالمالفاإدىاتجالالىآهاصاصتاذا

اللتىساصةمااليمالماجمداتجافى

صادشاالختحاحىحسيمنآلضبعريمقامكالمارنمااهـا
هنخلىيشهاتديستءحااشااحرةاكاطتنرةثتاااتجيألالىبتوقيرفة

خحبتتبماألصيفنعمالنازله3حمذمثافيالخاليةارعحا1اهـقالالم

حدكالاالصروكاتكرازهماممثاالناكرشعادثمحنحاهموارد

وقخحاالراءئحىدابفىاتدتالأراعيخااذاغالبيتاالمازقوليما

درقههوداادزعاتءاللوحااتمروحةاقيحانجدزةأ1خححيماااالعايمرالح
ناهتوحاطثثالعاكاالححاناوحدكاواثقةرضعياأل1إااوالقائال

عارحهالمؤشاعاتوعافتاعتارااواافيالمآلهمإخحلتممنفانت

الحميمعلىلمألو5حيمااسالقاوبفيالمرؤةاستوفيانخالرإفحخاا

واللةاحواالثلةتخياويفاكآإاخحلبلهذالتتزلىاتئكأمقيعا

ححرطتوحميقكءورامن

ةاطىايناذاجااياألاشآلشد5صاصاذفياقلعرانياهـ

واعاللصماعدنكودرركحدمجواصتفيلألددةلحنتيالنخلمتأخر
ياالداسيديءلقااتة

فالتسنةفيص

عليالالىمورهيهتانجهع

ماال3االعزاكا

عالكلءاالماوخأخللكاميألاواثحةخبرتبلغني01نيساةقد
آيهص



يريديخنعادتةرهذحهأخرىإاتقىبيدنرلةاذاانةةجماالهعاادةنت
احوالهبمكااخاسااخذاذاحماالمجابمبويلهدواباألايبتاحممخازاجيم
ردامويلبخرخاالحنةقلبتلهمبالححبريثقءالجالتاكاعاىخانمو

احلراثثراليحاالجاربةالىالمجادركةاالملوفيهداهمححإلسجزااخعمةا

الداياللةوعافاكثقا

فالنسنةفيمن

يحنىصعالمالىمححورهكاب

االعخلموذخريماال3شديايةأبرأ

الذيالمرضىخبرايمانمىاذءأالستجاكاتأستاتتداخاحيةاهذدان

التياالشضبعضتجبشنوزااألهااواسترشيايميمثخححاثاآأ
اناحيقادتبمااعترافاواآلناحماحلةاحارفائاكىقالياتصدركات

اهذعيهوخحعوضاالفحخلمنامماواقرارااالحساإئدقاالحالدال الصسا

اتءاحسفاااويصقتءالإلئاالبتيايانتادالسطرشعفهرقتايداعي

لعابمماادالئإأوغركنتلحايرض01صاراالصايهاطااللةءصا
اعيأااقةوعافاكسديخالمثلبديوتانا01بعخاخبافيان

فالنسنةفيت

هعلطالتلىسحاتحعررة

المةعافاةعاال3نجابالى

والمركاالحافيهايداوااناتاكخاشاكابآعاعالمالحمديابااانت

وانالحافيةثيحأساناالمريحقسديايىاالواذ5واالثخامحاااليامبإلت

ايوبفهذاءزكازانالسقامنااصالا3سيدأطةواحاالعتةطالت

نرتةدلدرلةمجعلاى3صاحة



1عزاليالعتةعلييماوأرخهاابمعةصكالشهإوى11عليتصصالذيدجما

ثوبهافابرالسقمدةوتاحيىالحآ4انازبعدالعافيةعاودتةقدالعها

حالةوانحأاحديربعةمححارانبمد3اوسشلمجالهايخاوش3تخيا

شهرزاوحديثامحنروئاآلالحخةفيواتجئداصدةاعاىبراحاز
ورقهاالحزيضهرنرهرآىبراحالقيشإةالححداطتاواذا

طيبالىرفغحفآلهافيستردبيعالىيغيرسفثماغححاخهاتاااويري
فعالاذااميناةواتاالركحلميةجتححتىكاشممااحسنالىوييدهاالز

والذياتهـوالعايةءالثحفاؤاالكلوالحزقاصهلىاقذلئا ساسعاال

اعاالىامهعتجخاقريعايكوافدةالةجحالبتعافيكابحثرىااتمنا

حالنصخةفيمن

فنراعاحئغيلقاكيةنص
افهاعزةءالفحخالعقدونريدةءافقهااقدوةصيديححنرةالى

دقبيصبعضةعاحجنىاوألفاخالبسحديهةزةافعكماعلتقد

الدهرامالهـفيوالبدغااالعرفىأرلمانيعياالصنعلحرمواالؤةافف
االحراريهاكبنتهذهثالنحوأدثالمورخوسالنانقلضد4فيؤا

الالهنمبريرةوالخاحمجهمعفعزلوااالضارثجاشباالبرارهافألبستبل

زواياالىساتجهمعنوأبعدواباالعباواالضطاوعالفخيالوظهوراالهاحة
انفوورجماالجورعيااجاراةمننفوراالعيهمجخايةاللمنازلهم

16ومضاهدةالحقهخاهرةاألالمنصمنيأقراولمالماصيةاالصقاع
الباطل

يخآ3حديتا3هارغيماراويةسالمالمصتءغرالمحه
عارةةةءمنالححا



ظعهمعيهمهالكبرامتئسيهامالتيأوالعزلبعدكانواهلدننظرم
النزاهةطجيعةبلآيالىأححالهآتجهفقدكاذالساحةءابرياوبالمناضعن

انمتأىةلذومجدوافيالجامجاينةعندالروركاساتنتؤايتراتاألامقةا

ممهآالعالومجياونبالبراحليلهاالباحليالينحمرونالذينالظالمينديارعن

اقبعوبالماعفعامااصذماالمطاتمنبالتةنعوالحهتتءياانجا
اإلجكاعاحواالفيرطاش7

والالباطااناهحخةفياتجنداألخهايةالمجدقالوالحيتاحدفا

الصادقالجدحهايةفهذانالحقيمةءاعالعلىاالتالاغايةالحشثفااى

الئايحذالذيالذعاحليبمابهمايخااقااقاتاويالتعوالثرف

واالمحارمالاآلحفبيماجمذثالذيخالاالعححارعلى
صرتبماذالئهالصاطاتبريدةفيلماكباالبرالذيخامءامابا

االمورساكردوتوهابالحقحاكاالفيحالألوالمدلاالنتحمعارنمرذضا

منالالدأستوماهذالحجادهالثريعةوشمناظةعخدداقححباشاليم

يالطغرابقولاآلخريحاطباهلهامنعأءحنحاأقامإلمعودك
الحجليهاكاالدهرماحادثفيحمنروالغيرمحتاالحبرلهاا

الدايةسفيكا

الودالخاص

فارن

مقاوسة



هاطأملباب

الهنحةرصاذب

واجاتناتمايقةحياالنانيهنئانالودادمقتخياتان

بيماالهنتةعلىالحاثةبرتفيهاةورؤساتواللةيخأاتالحالعةثبلرص

حاناالىمناالهذفيايمالمومدارنقمةروالارنحمةرلكمة

تمأحاوخيرحالةاكعناماءاالشىالؤحثبحاكيمااتاطالحةعيه
رمز

حيثكااقآحارةجماالهاكعتجدارةجمرنلدالانةارآلاعلم
اضبرمانميلدخلهوراوخدمهكزهمناوذكائيما

ياوثبرتاوصعوتالححدراخةإلملايتتمانالمحوالانةنتار
نغتصالزلةانثنامهذافيريناالسالفحمكمدليامخة

فياوطعنالمتذللرفاخاءالحعدمجيركامما11اسلربانألو

فيمايةكانتوانماقامفي51صالمنواحدسررةفاثنرامواألالنفى
بهمافاخافاجليدبملولعةاخفوساانلماحلالودلةالتخحصلكاالموافقة

ااشححارحديدنجطاالتياتفيفاتذلئاعنوفحخالحستاحديذاكنمتى

واختيارالمحانياصتماطيرتةزامملقدلمهنئححهقرطتةالمبان

طاحبأقلخاكلرااالصاليب

جمحلهعنممسفرةالوداداخلهارنهغةالمراجعةيبحدراتصهتوينبغي

حنوسوعدوعلىيقتخحيهالمهققامتحانئاالحترابمقاخحلويةاثا

صدافيححيرانالىئحبرةالتهاالنجازاناشاحإلمقامكاتاذاءتت

كهصبببالعداودوفابالسوالمث



سضالبحلشالخاقاموئبقاالعخلملمحبرمهنخه

االقدساالبايها

االصزامبراجبصلسالمسةكلخرورحةاهلىارالدككاانا

سلحالنائاكتامالمفىثثمواةصاإماطنروادعجةارسوليةتهديخاشكحائ

يمقاحرانيرشاثالجاتاحهايتتحال01اقحاتالثانكءوسشإالذخ

محامالىارصقائئادضىنواحيهكااصتثرتيرمالهتحلهذصايهثححويرعن

ةتءادحوةكوفإكاحةدبإتصاحمفيعنلىسيةابحلأالحالفة

فيخقالينهوكاألكالةامعاامالىحةححاعىاجمحةاوتالثمحمتانر صيمسه

فجيماالياإكالرااذتخاباتاعحتسادمايحامرعيألالغبطالفيحارالجدل

سبهانةاغاراالالىفعلصلهاألخسانحةاءلالهواهاواألمجاالبماثريةغراحق

رحيمالةكا

خاقصفىاالىعاالخحاا11اااالا كاثلسيروححدعتجرسوعصدت

ةااللهالفيةررالدالحاححواتتفصتواشاللنعمةثخدتاالجإليمخخك

رعارحاامزطاقبحائاتءجمة31ساترلىةاالاعناثقتحاوااعخرافا

الىويرفعهاذثأارائديلتقحاكااالدعحةجواهراالفواهنتوتاشحةوحاالى

بهماعتهااصتولىرعحةعلىئحب01عخةاثكونقبرااقامم

احااواافوزاوارد5ويوردهاوا5مماذالفخحلمنا

هنهعةفيرحةآبالعحمةريةالعاعايةالىهذهماحبحاتنعم
اتاألثمناثالهفييعادلةالكنالمفتداةاالرعققاظفيإلمنآحردالىعحة

يممت



ارعايةحسنفيايماتراألحايئلإتؤطبهاإندةزينألاتنااحمحسيةالمناقب
اصةااوككلة

النانأيئامحالأيكقدكلهيئالججنحفرتراماالحبفرطراناهذا

ةدياهاسوليةالىالمستمدوالبركةاوالدك

يهاالجطالمقامبتبوئهبإيرنألالىتهنئة
قااكبحوافالثالجزالبحلريركاالحالدناسءبقااقةاطال

األياماحسةتصواحةالىالإلحهاساوااالحترامواجبادابعد

كأامناالفةالحتةاخاكل01ات51ريمةححضتهالىارفهامايمالسادةرلمحر هـحأصهـ

األبئاصنايمةاسآحثاو3اردأكليببآرجءاالرجاتتعطريومالررر

حدالىحيه3آتاالحيحاتالعحارةلحذفوعنرتقحالذي

ألتسجتقداتضةالحنخواتأالالىاغبصحتيهامارفالىلتيولمالواجب
ءحنمياكشهاالرهامثدجعابءبحسحاخكالمركايها3لحدمق

هبردحاولحلىءعالعليلفاردتسناالعميمالولوالكامالدرسنهمااف
تاحالئفةارامماأالبالناكبالثضرآدينالجلتوزاحماكواكبه

االحرالاداتجد6تويحختالرحالاقداريعرفمنيدفيقادهااكعمح

إقدامرجالقيالحاحصرتريعذالفحنحالشأتويراااقيمريعل
تمادىاديماااصداوهوأالااواالوحاكارجاآلعحرهفيويرحماوحزم

حجهاعحتمتاالخحيارمادثليحال01والحدادصاالمدىاألمهعلى
امماالعالنفيتر01ويدريالىعحةفيالىايأشيعاممنااانتيوالنرالفو

خالممهءورتتااوالمقاليهدرعايقاساتاى3حالمتهم3غرخ
اهآيمايتعلي6ترال5



الطائعةهذهبهتذرعتمانجاشايرىيوالجسدالىوححةالحالتينبلهمم

طاقياالجراحهقرغخاانوااحيرواحبوراولمىاتابلمستماالعالالت

كايرالدرشحماهىخحلصءاكاواراصهاكافيعىحححاؤانثادنلحه
حما

اشاللقهضمهت01ودرتمماراكفممااقااالساردسبقت

االخالصحالحبوتمحلىتاالختحاسعاإقةجةمماش2كونهذا

االعلىالسثرفلحارواصالآلاالسىغاماحةفيتآدباعليهتاقححض

رميقالمجنةالجحالآدعمفوطاحهجحالحسووحمالمصاختمالذيصيدنا

الإلكاىحاللةءصثااتتجمجاريهخيرامماليماصاكأياثوانجاحصساعي
ولدغبصاالشةفيمن

قاميماطاوحدفاولهاسحقفالى

شادتاياماتةاطالواالحترامالضهـياأفيالجاحااللميدهاا

الذيادةالعآمصلانابلثم3التينهاخاتاةإراكاحعا

ويعدماوافضالابهيةأااالحاقفحةامففيحللعتعخيايرمالجواخحتا

باسجاباتحضفليماودعيسولحةاشاتالصةهرانماالحللجواددءورا

صايها1

السروروهزهمباألمفيتاخلنماهماكتقدعيةاههفهءأنافاتوصعد
جماعةفاالجدلارات10اراظفيالماراحةحادينلخاحخواالمأموالدراك

حتىالسرئييعشونجماعةثرالهاجايخخلمؤتجماعةتواالبراسنرصت
جالشاوقدتالستارحالمجكأالليالهـآرخىاشاودولهانقرفمتاذا

حابايالواعادتالستارذلكفرقتالديار3شرفاتعاكارالمححاخ

الهارولهإناروشواظأ

فيهارالدالبااعددابرزعىمااى3كألبى3لل



الرعجةءهسذلهاللةختياالديماإلفرداةغيحةحوالااانةيه

حةفاتاحداخبالسعدويابةاللةرهاارعحةنجالحخلإحهكاواججاحمارجمت

حهذاإاةافيؤخذاقاارسوالماالحايمدعائاساتوفيرافىبتحيرشلثوال

إعجهإنجتتوياطيئراللاألدخااثحاحعاالقهنثواواثحقيفص

واتاألاياالاطاكااختعاألمهقالإلصـخلواهـكااطتخفانهاعها صما

ءطاااص4بمطدهـ01انتاذالىرحيهتإةواخدااليد

الواأليةخححىيرحهضحة

واليةوإياناألكاألناكةواألرالالماإحبىضرةابءاالى

3انمعخلمصورية

0األاتأسحيماهيانماآلارعاأد01فردعدصيعمةاكبرات

يدركال01ذركلتةوالنحمثاطمحلمزيماورفاألاءرابرادا11خافاصتفي

وإألنانلضايابألىارفهتحبكالحلواألالهبرصتخافبرالاأل

رماالبوعخاير01انفاذعلماسمطوراألءاشخاااتشكأدتالذي

ااحاوفمخاثاطحدودآلاقامندارهوا5صتئاقبىأاالنحبمذالمألر

ءاإلالوأليةهذهاالبإمتاسطىقدواذإدالمحاالثريةدقواجكححن

الىووحهاالتجدوممراخهاهارفاامسابترفيفيمخدتالىاتالدها

بحافيالتآخذديمحاقجة4العدلعنخمنفةبزاغتتويعاقب
عاخاالؤوكنىاوجبتكانمبماطثسياددتعزيزعاكاحمركحارأفةالحهت

يخحسحناانالمعخامإلماثاآلهمحيثصثأنةحااظهمخداتاالسوريعيدةنحن

اضحعهءالىوازصاكاكالاانقرمحعاسضصقال
راحعالمماريصنيءادةالمحتحملوسثمواتريمححنالاالااريتعداصيمتص3

ابجمهباأهـلحا31و3ا



حمهوأةعاياااإحذفيممبمضخشأعاويررأياشزرإئةشاعخلصحار

اخبرتوالسالمامدلمىانوشالعنحلحاوبثبمااحعواكحاحب

تعالىلمةءادعابااالخفاالونالتحهنحهعآمريكعيدطااجحأتاك
اطيررتاتأسعدااعيبدمحتوشةعاحاصاحلاللمحةجاأليدااااجايوإت

اذالزخنقاحهفيحات01بعرساشرحهاححةناحذادشاشاءدعاهدا

صورلهازاالواعدلاخواالالىإدالطجالواالشالألده01خةاا اركحا

بخدهتإمماا1بئإمأال3إثالماخالبفيلواأليتهصحات
فالكاةسضفيمما

نجةةخحو

المعخلمحابواليةواياحاألنأمواألاألحمةاشاتصتااصرتاعآتافى

السررراشاالمعخلمواليغساواةإيخاتاحماات5تاحةبعدكقاص

أفيقدالواليةقاماخثليرااأتمبءيراهلهكعلحاثتماالذي

منحلىعاكايحصضاناحلنااصااثضاالىوحقالمذاحثعأشلمالعى صكا

افيملثإث0طبردهاهريلمعدخئوبوميعرحمةاكاأعاالى

فيالنجحخزيزالىيزواصافياادفىاواكحابةااعاحاةأؤااتهاحالترانتاد

إداحااحلىأف

ضفذاالمحةنعملسواتخعاالموخاةدتالىالىيرصأاىرقتحاشأهت
حا

االرادةوفقكالعيةاهـااحادإلتاحمصخةاةاقافيحاءتعاداراليلتغيه

اإصآإا1ائنالإلهـيةباضيها3دءلمإلبمدزشاتزةالالسلحالنجةالسنية

فالندهب

قخاغامقاتمسخةفيت

حما3تكما



وابة

عددخاقحهدإقائججخابالى

بكاريراعزنار

تهعاتكأا01طاتخةوكهصادياإخعضاقاحافاطاعت

ىااالخبمدرالمد6االعخاإحاتلقهتاااووجيىالءالمادى

ولراطداثاالفطوارفااحالدشحاازاااحاكالضاابناللحالتفالت

اختمتاذافيخافعحديصاذفيث3حافاألافياطتوهفي

االخمححطاحاخارحالماديماةاصتااصاممأوااالقخححالالمتوليراوساف

وايااصاقةاهددرتتكالدذحاوالثاطحرصأفاذهاوااالواحرضحالهبا

صرريةالحمجالأتسةفين

نخأقاصالىخةةروخماءكمور

اليدةااالخماكذءقتحابفقاشاهرةاحاحبوالناالى
ميماالنادمحالالىداساحألةىضءاحتابةاتفيإنتضتلماانةحقاس

ددباوردزاداصثبالاحادتحاحاتالىتوصاحصمتهأحختمالذي
ىضا1ثحمااصعةاتنهااقشالغحةحثثتاتالمالسانجةترافدت

اماياصااآدتفيوقعتءشااكبشصئااحلحبدالحمذاعدفكهـانتالثريفة

اخهإصمحاواصسحلتعديهءوبناالحبرمةساؤياةنعمةاحاىبال

ريوردالحةائحقفيهجافيتيمحتىموالناليديأخذاتجمانةيةالحنراعة
بإحمهرداهومماقلهطلىجوروالخز13اةاالأصدلاضاهاعهم

طةابمحمكاتهوروالم

حواجماإاحواصا3متدآ

اطعىمحرحاآحهااماارالإلماصىتصاقال3



رالمعروحناواكهذارخألىبادرتالياللمقامالخحححاسياعالتااني
قولةااححالىاهإاممةخاجارج

ثالماكاألحفاموبمضاحبمنححبحخاتءآتتمصاو
الغكاعلىصائمايىاةاحالشااالواعرالمتاضإتعانجاااخفيجهيعننات

اعزكمأللمتححرفدتالثحاالحالواستفنامةاألساساضاتدالوالحمهم

رطهاحزملةاحتقاؤةخالعرهااعخلمكااجمااإخخماااذبمحالعنالتة6المفه
انواآلمالهداهلةوممفخاناألحلمضارمحواكءررهاديرحراماحاسال اصة

كلنيماعاسىإقاالنححاصهةاقاوجعالاياكاراحااألباالتىزين

فالنسةين

نيهعكحورة

دم15فيشاو

مماالىهمارمااهوانماالرعايااذاشاالىيقعصبراسراحااحماي
التهاخصافىفيالمقلغححارتىالحهتمارواعاءإآلخاكاأاللف
ماكلىاوهاومدارةالععراتوأشاصةلوأالحلمحخاتاذلك

يروموتغاكااربمغؤضا

عهدةالمقحخائااستخويااشهـحالخاحيةهذهالىاتحاتافادو

سةفهو3لدعوالاكححفةعجخيقماكأحرسااتاقلباخالوالنا

الىاالحجاجمالقهتعأفىلالالهحةووعالحزموحدثباطزمالمولىاثتمار

ابناحماكأحهماعاياالىومحهواقىالحدلاممااليامشإجمامحاخهاالءتاابالكا

واليلغواالستخعالاالشادةحكمعاىبمءدالخحلىتولةااتئراائحيحث

صدغاااسذلكلبىكأقوامةا



وءغببرثنةحونفييههخماتالحاعنصدهمب

يهرهوصمنالىضاليدهاللخاسعدقلهاالقهذااحاذعاشكفال

قاثكاآحىقولهموهربىوالااتاباربابربااةخصصباطكا

قاضااصودام01تاتالممتالهذافيلةالكاكادإدوأتحب

فيةزااالتجالروفيد5اصضخاحةخإلضاالمقصهصاتراواللرجوده

بندهوعالءحةعالنساحة

فالكاةسفيخا

ضخرفبوصابمعاحهاخقابماخمالىتمثحمورتمخات

االنحمءاقامقاخبمالنااحزداكحاحبقامالى

احدماوصظو

اتالءولتواعدهيآشلمنشحاتاذادامجىراتآاتآعركق

باريهاالقوسءاعحالدابدكانتدعاتمةيوحلدعلىعاقتاذارفال

تحلحبانلجديرفىاإافيمياأإلحالحاف1العرتواتحإراوالسهم

صايةالهتفيماتوحايةة115ححاحبعخدقدردتجرفةينبىماالشتهاشنف

نعايااشبايدقىحاعلىشنحلجةبماقياالىارتياحهاكالدالاصسانحة11

قداسالكأقةبعااكهذاوأاتثاالحلمخالطوا2ثةالنح

علىاألربىللخاطرخملو01بذافهالمرىاوردتمالجذلنماباح

قامالعاثمماصفتوإالكتاطخلهاصوالحرورمجاليمنكةءالقضااخلهر

باتع4اهابيناأللفوثامرالاااحاعسايمتاألكرماالعحغاهذا
اصيئحممالذينديماوإبارواحهبميزنيواوبهمقخالحلالرورت

والذالئااقدارهئمورفعةبمجودوندردمافياهابفخحالعارفواف
الت31يااال



لنبمنيمااياديةعاحثيواليمألعاصبوضاووالحخليمريماالائابتحاالياماك
بندةاللةشا

فالنسةفيمن

بةجوا

عم1افنديافلألأرضافالاطؤاحاعزيزيماححنرةالى

الذيبالوسامةالتهنتحاتحاللحتكلدفاحواالئهعالسؤالبعداما

زاتجااطةولمالبرتباريمااكعااساطانيةإالعليةالجضعيآلحتت
تبمفيهارجمهأخذثافلمءالعحخااهلهوسافىتعلقائهكحافامناعتقدتةما

قاربهماتارونفيكرددتواألفرحهماماراتكا

وأطاللكالممتازإعتباريظناكأوسياءالنرعحةهذاغذوانيهذا

قامقانمالحمححساتكءبقااله
ءقحظسنةناي

تهتةحورهيهحاب

الدكوراحةترالعارالمحتيهتخادةناللحت

اقةأيةماال3الدكحورالفاعغلهحاعاالى

ببصطةالمؤذنةهادةالائاادرابثارةبياتتححل01لدىانةاان

عراتاكتقعلعةلهاهانقالتيالفنوتن1راحنحطلألعائهعاحك

هاخاذفاالمنتخلىالحبيبتليهاالودادخالحىمنلينحاقابم01تاقاهاقحعيرة

ناايذاالصانوأظاققهآصلالوجهعلىخةفاكأاآلصذاكيرم

واصألهذاافاسا3يغاعالىواعتالئاثهالصاموةذش2تسئمثهعيا

االرصسعأزا3عيهاارتعاعك3صاصهارتلث



العلىم3نواحياكاراذلالنكلنوتةازتخائاواذكاااكالذي

لتتاالوجوهاوحيروالنماسلكلريتتحاأعاىبهااالشتغاالالىيودقائااصا
عايمعزيز116تإكقباهظشالى

واحالالوححكحاحماممالاهـالح3ادمماث هداغيتق

اساجماةكءبعاالنة

النسنةيمن

جوابة

اللةهافيماالعالماحالىجخاتالى

ختقدافيانيهاتاباابهلنحلهوشوثالحبيمابعديالم

وقوكةفثاتاححافيسيالمودةبرخنحخااحذاذمماهوفاذاالرجماكتابلث

رايخة01اتسيديمهءولمعاالئىفيهأالوقوعمنااحالحبيبهؤاعند

دلم11آلخداليححبقداحزصاالوحليضااالاعاصاللارفرحفرحرآعمن

تأوغاضالعدنفياكوحتهارالئعاهؤااناالحهينتيها

الرهاجئالشالموازتفيجوساراثفيقيخدكتواتايةفاحهما
ءبهانفه1المؤازرةامحايئاشسنوخكوالعايوباقاالعوتاأقه

خةالمستورسائاخعدبةابمحجيماحلييواالحبيبانيااوفيهذا

احمنلكتءبثيإردتءجاوإذاالعاحلىمحهاواتنمالخساحلىبهأةأفئ

اداعااحبيينجقاؤكوحاللءالقيدبالحدألىبإاتصلسبيل

فالتسنةفيمن

ستههرقايلاي3الىاسضرتدمرمىيئاالىح3اعالك



انرىرإة

الغوفقةاال13حيااساااتاححترةالى

حبانافانحالاااكاتااصوثاالخوبثاححريمبااتجةبعداا

01الىاللهانكتشضيإلمحاكااحدفينياافازقدودتصاالركلىت

اجاجوادالااصآعالاذبحدءاصاالحداثا9شااكادشنااا

كتاباقا3اواصحتكنجااتالمتازلكثانظوحداتالااعامتفي1اتهوا

بسعةلمتئححهتدبمالألالصختاحتتات1خليمالالفوزاتبماثاصثالا

قيال01كثرهمفيليظالذينالمتحابلعناضنتواوفروعيمابالحلبمرفتاصه
حلححبف

طفتاآلرداحثمخلفهتوعزرائياليمثي

لمألزمحةاتعالدأمالجحاصاخمإراهـإاهداثبءاشوبأراألسيها

كحيرشفاالىفككوكماشفالهالىتجالةاللةدخكفوألينةحاشححتىماحبهح

افيفيقيا01فحئهاشدأآحااخثىالرتكتهاالتقحلاالحراكق

صافتلةحاواناللهبعسشناثةانجاشصوىيعقلنب01

اححافياالغدير3رحنرامحقبتالدابماالحتيدااالةويخا

سديقاكوجاخعببإسات01الىااللنناردكاالقدركذاءاألضاافيوث
اعزازالوحتبيمايعضثاساأنحاحليجااكليلخابقدوالفرحمنواحلنآو

إمردلستوفيقئافيإصحؤرااوالمةهذالحيناتكاتاذابابنهاالب

جاالدا

فالعاسخهفيت

أذفالدؤصقهاوا3ارررب3ةغا



وابه

المئئاعزهاماإحاصاافااالعالمجنابالى

لرلىالمحهـالذيامححابوكمحلىقدانةريمبالخايحيةبعدتارهم

المخاباتحهاصتوحداأاسباعزحثراليةوفاقيويادتةأصانتف

الالداجمااتكلححةإثاجآلوهوالعافيةومماأدنعمحافالهأعزة
دياجةعاحيحابمىوآالرآياديةالوحلنفيحافاخاتالركتهذا

ءالقحضاوخحلهءاألختحاخثاآلتوالحخحلحنبالمفصقياشجانة3ورخ
والامسدورفيوغرسءأحماأالاتوااالدتافنوفيجهمخرطا

رفروعالحريفالفقه

اكالدف01اعزكاكامهضفيةكهـووحلفيحالةحذاعنزنوبعد

لمبمبالهاضتغاقأإكلنيلشرراحةتاقي3احلىافيوقلمةلسانةيطلق

صثحوقةبماحاحإالةشهادةاخذعالعآةنريححوانمحيجآفايرثمنو
االموحالاعالمداوكعافكاأهاوآداصمةرهححوادراكفيالجدالى

خيعةأخاسثظواحهشنيضرطهخحيحااثاغالفحنا4احترفاهذا
اص

والوكتأحلماكةخدفيثاالنبعاثوصاناوأكحدثتجاحاأركاعاأقوىن

الداليتتحابأقحى

اديآالسيدطاءبالثا15اناإبذاقحيرااوتتابتحعليرهحمعماهذا

آعراةاصحبالمراكاءالمحلىمنهغاي01وغايةالهئةمندرموما

كحناخربناحلفااليماحلنصهاالبرحاكيامباأتعززخدمةناطالاليتدعوبما

مدصهكهاحاداءاكدرااطرآةيعاال3رلى3ةثد
ءالتاااالندفاع



الدامميهوفخطهالمةتإحسانإلبمربآرالمقهذانحاتاتخت
فالتسة

الي

اماافيرتهالطا4البابخخة3كحيماربآب

انحشخالئاماالصاالعزيوا

فيةعوبحماذاثعاكلىتدانةراماحاءاالعااصداخمرجباقد

هااحاعنالسؤالثحاثاسترساثمعاحمااوراتفاحسبتومااصحق
عخاتدلممالهذالئهاضايمحاثلمحقساباالعنإلبجاتفيصادءنآحدت

واالخجارنالحلمفيثقةدأجاااكاتولمالعتاإثاوداتالهيك

وتدكاالبروكتماةاكأحاحمأحذحأليماأدقىكاتءاثذافيدحتخبر

باسزاراليكصقدماالتححميلهنآليثوابتدرتاالماأسىشاححححاثهرخ

حباحصحيدكىمااكادشالىمجاياااالثحصيركانامجانةلمغصائا103افىاال
الداعرالسالمممركنجيياالمةاواكالهذامخةالاارشادفالعدايحه

فالنادكواصةممشاي
بةجوا

ةباتاواحاللالةحفخلةامحزمالوالديهاسيداتجالى
الىشوقافيبيماكتاجالسحدياماالحالوجبءأدادبهاعرش

لمجحراوردقدريمااذابخابهإنائيما3تماالىوتوقيحاخإصوررد

بماخثتيفيومفيختاجممالةاللةنعملاخللتيافيةالهبردةفيهباصزاش

اشححجلهفياالتجادبيحدبماعيةالثافيطينوالعامنادكث
لتاآخلقكماواعليلةسابغهنحميمادوامعاكاتالىاللةلحمدعه

الئهلىكالدهافالواجباتحصيالثاحبخباةالتهنحكلبارةتالوالدي

مرفة3ضعا



11واكحيكاثاخلااالمرثحذتقدورألماشادكوباشدرها

فألنستفيمن

ابصمورة

ريخةءااحدافىحلرانكا

سواحةالىوالالبهغاحالمايزاكفاولدناجنابالى

النرحثابتثعرتة01ويرتفاعإخحاوياءخالكبالمرةختقد
اتحماصاهـاشاةلىجرالحاناالااخخارنياكاااكهالعيةاشاطاتوونيرم

افيءلتمدورهكالدليلاكالوهذااقانجاححولة

تقتحدالماكأصةالىهـسارفرحمرحكارأتااتالعزيزماافيا

اخلغارعاكاالعوتابتغياللةتوإعيةادمتةسبيافيالجدبذلعاكايمتيفي

فالتالداعيبقاؤكوكالليلزمفماكحائامواحما4راودهذابالنيما

انكلسنةفيمن

بانجاآلحهتءخابكهورة

الضحاعزبماأل3افاألتطؤإجةالحبببحهححنمالىادجم
رواالؤاارهـالىرانعاماالمحاشفياألكإللمزادتغارسمعثقداكه

نااتجيواالمريرسميهاعاثدأوةواالخاراالصادثإلمجهوترات

انةرادعدكةكنحياو4كناليومحلرجبحماطرب01فلماالشخحار

حودةضبرتحيثنااالالعخليمالغرحهذاشنملنيوسحدكحالمحيمايهن

المخاقبفيألرهايقخوولبايهاخدتاإلثاتواعتئدتيمإلىاالكحا

التوابالفتءالعيدهذااعتقاديسواويخاريه

احثمبماتابتاعاالحروثاعاالمراكا01طاايناالبئ

وررالتإسركاالمالا



واآلحرةالدالنعمتوببرتيهاكهرتخيخعالسةاحااللهااسأ

لتااالممخهتأفىاالءانحدةوإاااليمرصيةاغححالةيعرصتغاح

ي1ا01اتة

فالتضة4تيكا

االمححشنحاحالمسراثثة
ةاحمااخاطةااالالمءباالةأصااحالا

الداالشفإحاعاةاطااجدشنعمةحا1ادا1خص2بأشداوبعد
نويهابدالهـاألاتينتىتوحاتالتهـآذ3لضفييقضىلماا

اتللغيىلماثجتراالخلوينرالخساحلوجممايخرنعمةاحمرراصاألتصابا

عسربمعإلتثثإفياريةالتبماتااطراحتضااث3دخاصاتحاسانههء

غائبألىوصهاءياممتتدكاكايجااإأتشأإيفىصطاهـاحةلير

تمرةاباجتلئهةنحاتااهبمشصاحترتابإالمعىااقشأوقرلت

هخامدالمعليمنسمتفي71صولبنازرعت01اصابافصالبااثأت
وجدجدسالمحارثنتزحوتسايمافينحسباالاااتنجاتدحيم

ةكحلهـمحاتتللر6إتتإدحالوةنخاسحرورعجماباتوحواذهدا

ساالئدشهذاعدتةألسأةافايئتفىشاألالصاواتتةكأءواذ

تبمناحعححبددشصوأتمخيميغمردتإصماجواممرخياجمااتاللة
اداعيةايماوايءارنايهااألااإجإلاوا4

فالنةصتفلت

والداارار3د



لةبنثركتالهلمؤلفهنئة

ةباقاالمةاحاللافاخماالعالمسيدي
برونتهزاهةذكائاألاثماشحامألاثعااغحانالحمهالىمددتقد

ما

ألصاكولمحاراالذهادتنإرالباإداعحاتاعفيركفثحعالاثتببلانثائاأل

بعحنرهصتوكنماوحهاحاوذاقواارااتاإثاقححلفوايناذامنوانياالفهام

هداتهاافساروااالشسضهاتجثا

لفاتاكنلجاكحيريهزقدداالةاهدالذيالمؤلفاتالحهترفي

اوألوذاكاؤاكيناعدادفياىخاحمااسماحشراأل41فائدةالالتيالحديحة
الماعاتبلغتربماخهاتجعتلوحقيهحآليفصامرثنموعهاكثرتالن

وضداالعلحلألبكلهاليخااسوهو

صالهاعاكااقحورأا3يهقدالغموضومواعاالشكمالمخالنالننيآر
واختحرتصالتالمثوجرهعنجموفاةفجرفحتقدفانكليفكغبخالف

اقالعمهممجالمماااةاصاخاالمسائافاتااألكثرخالقاالواىخاتتؤيرفي

بذيموالمجالالمحافالوتعحايرحهعاالتافروحياكإرمنكاتهذاوحيث
كالوافواثدشقحتبئالنثشممقتثحالفحخااثيهاظمخدمآفىك

الدايبقاؤكوطالانرارالممارف

نالنسنةيامن

جوابة

اللةرعاةاماكخاالححدجماححضةالى

لم13بأرجخاحأرايئاكحابالثانتقدانةامافيمرددئخيةبعدأنميب
لجئاوصعقإبثكعورةرهوصللقاشحفااتفكافعكءبافيوتخافالطفك

الطيبرييمتحةاآلزبم3آطال



بقريعهدننثرهالىالحاالدعتيمبأ1تابااحلرافيافحختد

التتانيثحهحلمةصوثوكأمق44عرثفيةاعايتايماالححتوساكه
طاالجاةاجححلاآرباتصلىالتاهاليالجىالىوقيماعهادنجألالاخنماةخاهوره

4جمنتأنجفكاالوؤحتوحضيقالثحواعالدوتعدهالرسائياارةوقىإليدرقح

لمالحةوفينجهتيتإبئاللمحالافلهاركالىالحالآتجآتصدونمحله

اسكاتواعااألحواالاهنحلىفيايفاآلاذكاصاعاىالنخاسرءنا

احتياجالاسآصمحرته01اوالاالنخاافىسسبحاتهكلىتاقاائاشنبم

اضموكىاارآخدىت31فيفتداحالئااالماحبالفايمنلمفاتحا4الىالوطن

يخنهاوالمرالكاالمثحاسوجوهتكحلعناروحابور2صانالارىيمذ
الحالقةخالرزتجالهيحالال

صيتماحانصديراكاتغجرداوتأليعتناثامخهودهلذاتو

ثيرسإحاتهقاحاللىثوراادعحذيمأتحققاعاجةثدسلىااتخليقا

ايالقوالمخيماعافيتتمحسحاتيما
شفهافآلخةاكأتحاراحدلذزاقىالحاراذا

ماء

العاموادخابافخماااهاحممهتدتةوالحمدميةسدإياااحلربتارهو

إالئطوعورةيملموتتحاروحهزامزاركلمتزالالحمديتيامحالمن
ئحسضونهاو5أصتيعافىيخإبزوحامنيفالتحفياألحادةأوصثشاآلليغ

منالخمماالحقاساتخلفيالذ3رطيبتحسانااليخاؤةححنحة

الداعيإسلزمواالمالميميحةاتاطللد3تحلرئةالوفى1ال

فالخاصحةفيمما

ذراعياورم11بطسحل

صدائاا3



خخاامنصبتولملمنة

اللهحفخلةماالعالماجمدالثيميمعنجابالى

فيءالعحغاعلى4جعاخبرافجافيوءلماأنةمواليالىدثرقانثإبل

الكيففرحهمفيءأقححاااهلشاعتبلالجذلقليضالطقحضائامحكمة

3صابنفيصيصيقابالتراهةمروقااللحكيةصحهوزاخكونيما
األاألخماءالقحنحاحاحباختجارفياتيميتالطافىالذععاطريمنلمولو

امذعاىالقبىتؤهإلنهعاصيماوسعةدححيلتةانهعكافدليلاللةادامة

ينيىخالفاالةجاألالجوشوكموةالحيفبطحةعاياالىقلربانوتزناالحكام

الداعاالمةءشاأتبخيمابعدهمنويتعبقجلةمن

فلألنسنةفيكا

والجواب

واباقاكالثهرعاكماال3االعزاحها

صيرتةوتهدتةحلجنتدالودتهحعفتمنكاتالمةاانضقد

حلرازة3تيهاموخثالوأالضالثاتيكعنيحبموأبيكيمادموكابفى
نفوصحااابااقدءحناالهذاقاكنيالعاجزجعلخبرانتبملألحداق

ءرنجةوالالخاخلهاكأعاتعاميآخةيحثوتالاخمعياناةقاوتاوص

ءاكا4ننكبتواألفالةقرأت01اموومركاحةايمآكلبالقحنا

ابقححداألاحمولهالموعهوردياسبابعناتجثافياوغلتوالوفمميما

وآاعتارهاركاتآحمالالعبذزامحزارهشهذائذالةقنانا

التقهرةوعدألبالححمعةالجىرضذايؤتييانذلئهحاللةاصأل

رمقرمحى3مرفيضييضعصاى3قحكلعنالىاعد
حقهمدافعاعى5لمحصت



يخذالوالءظااسيى3طااجاركطيأحمسإجماصالاألواكااالححاتاباد

امستئراحخاوالمحيضاعمحااأتبجاألتهااألعرااتمحاشفيعاصي
ناالغيعرفتعلىجثااأللكصبم3االزحرفةاحأشاإعثةخت

ةالعزصماحبنالثقتيولوالذإقياسراانحهاحثحئىتيوميحآلوالالماع

الشريعةثيراثاياقخيهاوحريةالتافيكرزعالالاظةزادهاتحخااقابمقاحبم

يخاعكلهاحآكاءالظااحادحةوحاابمضتحبإتابرف01تئالحويالغ
هالهوابالغححوخايحبتابالحقيعحثوتباتتئرارءلالهوامجاراةالحه

العثارنالياهآدهاماآلحخوداألةامظايخحىاعةعاحخالهجذا
يصرتةايمتئحقىءاوتعثحقتةىححعتوأءلشلدت03االف

علىثاط4ارتفحىرعثبذحاثآتتححتصامانئء

3توآانحللماعنةاءااطافوؤالاال واألصتجدادربوعوحابرحماصا

مناالشحدادرعاتالمةدكنأفىخسلخالاحالدإفيآرإحالهيىت
صطرتةاأللسالتادفحاهـالممكنات

لونةريتجدلرايحفدلكولةاالءبهبرارعايةادتسأبا1نعم
علىبائيتيكلفيوجودمابمةكافيحيفهوصوتاليمخهيحعيرزيةش

رةنااةد3رقىكارمحرنفقآتاذاالنسانتما001اتاكوحه

للمعتاداختاقهالجوابألمذاتءالخلعحقوأصآلكهذاحمحاةححربش

وهرءضارصأيحإهااخاهارطااألةالمبوضلألفييهواتالالباتهذاي
اخرافالنزاهةعنلهاايسنفسةكخافسكاعديماتنتمناألآعدةالوكد

ازسرأفالعدالةىصعنوال

كابدالمااجميخاءااقتاأهالولخاحكيائاحنحاانبأصاأخغ

ديته8عه3تحركاذآتلحةا



منقجالالاحكمتاحرحتهاجمحقاليندعرااحايئصتاجثثقغسن

محفونساإكااباإغجوواشهذاينسعإلصدكهافخأالخحااعلىخعف

اداعيااجمعإلتبانابمالةإحاللءاإافاكاامماشحالىباشواقي
إتفصحةفيمن

السنهسرأشفيرسةهـلىنياثةتهآسوره

هجذزدببمحا

دبضااللهاطالاكاكنحااالجلحاباألباسوديححنرحالم

هذهـحللعةعاحخا11تجتلماانةءالدعاسآ116بعدباالحتراماعرش

لهادشااليومصذاظافيايدرسةةتفكانتتذعتالجديدحةالعة

علىءنااراتإاتتباجيماكاتاواكأيخايصبفححلبعسيماالعؤاف

عخايحهخالفيةتاق01لرالانيتاجاعاجعحنائعهتفدعرعايخهحسن

ىاذعاهذهقيفرسمتتدراءتنأقاأدركاناصتحلعتماا
فيهدراوصااحلمعامغاحةاللةهجعدبدالحاالعامذاالحقنئةبمحادرتة

أضىويسققجلهاعرايرتها3ممرفيوأمد3ةمأنئكاالىتوفيتا

رآثحسناالقبرورحمدرسححدلتالزاهحةالجالدبرؤيةالعإتقريروص

اخالىحالبىافةصاانبإصإجمنيماش

فالنولدكصنةفيمن

حديدةبريدةءنههضاىثناه

أدثهاعزةالفاكالااللمعيئنجاتالى

فاداحدثآنثرتهاالتيالعلميهالجريئكأاألولاءافيرأيتفثتدويعد

اديكةطاإحةبكعلماثهششعاعبهـكفنجمنج5جا كسهاهـ

مكر3توطلهطهرا



001حدماغااآلونحاكاباررححانةخهاحاالجاوفيءازبكخاومج

كافةألدالخافافياجاأااراألنأواالقرصبربالنهبثماااصفاؤااالىحموث

والعابموفاااراهريااألدامماحماتاافياصاذاتشيتاوتتوقد

بالنفنحلقوااعجالخبرقه3واحاشباإبا3الحروافعندنا

ئخاوايماالولىانحخالضالىريواألاالخةستردةياافاباالراحدالىطا

وحهالدحالحةورشنيقهألاليهيبولحليفورقيقمليباشايحفحتعليا

اراتاشاصةالخااالعححارئحخحطادلةذلكياعاالمححورينحلقهمن
وهماالشنتراكعاكا5رأجماوقدالحالصتتردديإخالكرماالماخميهةالفححاح

بببروتفيفالعاراجاهاعاىاآلاواكحارزصوهيانكيمةاواعحاوجاصااله
ايمالحريةلملىارعىنأت

ويطيلةاحااتالحدسددميابماآليدايؤتياثامماالمسؤلوالثههؤا

الدايهاكءقا

دالنسنةثإهمن

لجوابا

اللةحفخلةمااليماالصالجحابالى

اتخحخليتفتهداالشنواثفرأشاممالخوااحمالمااطيباهدابعد

ليالتنثصيحلتحةتحضلمااشاالعمنكالوالفخحاتبموكمعكاعلمني
فيالجدركاثاإمماالمالفاترةيمةاليبعثدوينوحوادالجريدةرافي

ألالذينماالناجداالوااالتاكرهدااباعجاكا4ءينوالتيالحظةههذ
ذرغايةتخءاحلرارارسعوحاحمباخلرنحوهاتثمفحغلهكحوزةيدةاعلى
لمنءالعناأرةإءلمجأويزالراالاحالهمءكاالدىالفألجأعليهرهمتوفيةعن

تتةوطديهحىأفتوا3خر3متاصدك



قييةرقبختقهلمىحينفحهفىولمجادهـبد6آلخدعلىوىةةأاجفص

لاواقكاواىأصيثا3تراصفسالذياجمرحاامناالشتراك

واياإللهاعزكخهـهمالءعحخال

اوالعاصحةاألتاأضانااضةبىإصيأحثرياتدااححباذاثم

وعاللهثمرقهاطياجارعحقهافيدةقاذإثسباةالتاريخباواالدبية

اداجمااسيديلقاؤك

نخافالثةفيمن

حااإضةكندكحور

المةظةهءأتيإالتجخابالىأنيها
احسىإنتنحتاإافىالماطىخالحولاتاحآلهـإداايآوردتتدإن

ساللهءابفكااإابهخحلرواحاجمهاحرركأانصكاتلحتحارةد

لواجىاااألصحليمالعالحالةرتنا1الةءصاااحتموراكهأالحاف

فاالكلأروءلماتلمألزراأللةااماالمالخداعيااةا1رصنحةاحا
ءوعاقهتثئقشرالمحتونحىيخااحلىاجودفتآخدوالذبم

اجماال

فالسةقيكة

ىخرأ3مححور

الفهءابمإألعاالماحديماليصنجمابالى

ثرآهااتجبرراصفأادىعاتحالقفماثااداهبهصأتاعرض

اقراحااليثهاجاالرمجساليتصى01يةراشاصروزااهرخاراكحفةحي

وف1اوالالسنىأدةاحهاءااصان31وأكىحافضضتي

حمةالىءرررالحااللنى



اانواللتتحوقدسطررهااتاقرأهاراناالميئلخاالوححففيجاكخت

ويهزهاالمهانيباغارتآرئماطيازاحروفهااغتحاتعاىكأقاخهاوص
انتهفيالمثعاهدينشاركثتلكأجانحصرتابئاألاآدركتتهزاابحل

لهذاشانالنفاشتهتطالمافقداالهقفىمحيشايكماأحموااخطا
هـخحام

اسااالحهاجمهـرم3جمأوغححوناافخمافي1يهتاشعاوشيبماكااالف

وبئفيبخيماهاحلةافيغزيرافةاألدائمالقراتهذامجعلهاتااللةفاسآل
ايالد

فالتسةفيمن

اصهالىيذناتبايدحخةخاتدكموش

بقاؤةاااحاافاكضلااذاألصأيلمباتجشالما

وانحماالعافيةاتمعاكاالبهحةحكالحاهالالىرضاعرحق

آذاالخرةكالفيهدنياذااميداهوااعنديكيدالهحاأحاهحةالى

ةمصا4المريديخارسائال3وباكانعايهرودصصاالمخخخإبئ33أكحا

االكبرالعديدعدلةأليادساصاخالصعنإصؤ01اشهنحةاحليبيماال

عخةافيابصارهماقاتيوالغبراعلىتنآحوا01صهبمتازألرحلشاتإطا
لمعلمهزكلتواقتطفوافحخاءايئنثنواثارحنكنثواذءأرقاا

رتشعيآويوجبصدر3رييذيخلالحعاكمااعهداحلولعاكايزا
لةأكنئةباعندةعنيينوبالمولىهءيخاالى51صاباتهـسيرتلذلك
والععةوالجدالعايةكافيلثهواطمدوهر6اخال4ياهـاالحيدجذا

خايعبلورالحداعةرجما4االضماحمع3طيمالمتمعال
آتا6صاحةيشبينة3



ثحالمساخرآطرباالغححاتاالححارج11رغت01حاليماأالىاظهةعا
إينقالشافاونرحماألطا

يهاالدا

فالصاسمةفيكا

يرمحلةلىالمالسنةبرآسهئةدآنبدحو

4خمدااحدص

الفاحضلديسححنرةالى

بهلهتولماألدوااانجتمسةلمصخةقوم3يخيمتعاذااثاعر

اظافرالصاالءحومناتالىودرلدةصدلةسحوفوخاتتالم
علىالغنةمنحازجماابإهاحالمرؤسوتعاحةاذلكفعداصنتحض

االيامهزهمثلفيدصتةواذالبوأكاثحاكاكاجمااالحاديات

ءللمحغاهمنفحلهتنبسطبماخصاصبمءامامجانزااصاءوالىؤصاالسادةعادة

عتمتاالمهنئةبعداليحمهذافيجئتأحفرحالجطراءفريتفححاواااالممافي

ليبمارفتةرحخدفيعاجايهاالسساالبرةزيادةناياه3ئبغحيهاما
هؤاسعادةالتجزصغىوهرالمععتحألبةالجليا4واالفعالاتجادةاالممالمن

محعسهخاصبرعنأنرساالمباركمالير

واأللماكصدرنقاحمافيوكصقمامنعانأعدصيموانيهذا

فيهاعريلمحاويحقيةوألبمبالخيراعياذااياميجحاعهاناللهالىمتوسآل

شفيعيماامةعالريفيداهذابإليهةغاسمواضضمثاركآحمدوتية
الداياالحبيرالدىالمشقتع

العاالودالخلصسنةفيكت

طلبهيماكليعيلفا3صرفيهمصد3امالت



اصنارأسبححدلواللمهئة

الحزمالوالدسيديبقااقهلط

امماالدنيادارفياالرالدسعادةاعيااعااحلعاحاافالوبحد

اصفىاتسيدييعلمكارالعايةوانسعدالشرواثتحتآالؤهم1ئعتر

وكبيرواالعادالسمرنتظاهماتألوالداتغائبالىواعليألمطابى
علبارورعيالهبالتالعتريرعافيتيماوثوبعزهرؤةذفيالبيب

تدبرهاجةءاعحخاكأخهماالممالفيوالمحخاالجذاحمائبنبنيهألكا

رأبعدتهاؤخاليعادلةفرخااليومهذافيفرحتاللطفاتجحةعول

شرابخنيوالغمامءمامنها01وضلتءالححفاكآستعاظينيكأنماالدنيا
ألحاظهاحمعالأشاالدهرألحداثصهدبذاالىعودقححفحسبتتهاالهخا
اتسنةانذازااتال3اكفهرماءالماهراتوخلنتسعدناممودعلى

وفألي3قسمآظنياللةجعالناورفراحسااساسهومنالتداني

وظاخيماأكئفىفيسيديوآبئماةيتواللاليتفاةممنواتكنتحما

الداجمااقهءشاانالجدرجمبيهائحهمقةاوالده4بروممتغاحماتإ

فالنولدكشةفيكه

نةالسبرأكأوالدةحهنئة

الحزمةالرالدةسيديئبقااللةاطال

سحآلقطعتقدوالدتةبأنمنمطيعالنجهأسرأسفآيماربعد
عسا3علهاتعدولماالساضاصوصعيهاتثصلمالحجاةعراكلمنطويال

أقبلتاذيةاألبهذهظفرثقداجهوهاوجودهصثرقوهياالئبات

تحال3أعارمتطوليا
ييتافيصيرالظىدلكيقوىئمقطنةالتيقبكفييقعانالقي3



هال0حهيهةأثوابوالحنرافيةمااوالماركهاسشةاهذهتجلىإدةاايدتي
العايةثحاتفيالبالناممةاالحلممخاتبساطعلىوممبهاتمرالسنرصازاقه

الدانيالءشاافابخلواالقاله

حالكاسنةفيفي

التحبعحدمالىةخحاتورةهـ
امحزالمحبميشلىءأباقةاطال

قإثاحةمنالتخحاشناصفاوالارحىاءخاالدتمام10ليس
هاوتجلاداألبأوأحليفراسعدهاأاليامفأسضالىةبالتخاالوالدسيدي
اوحاالهأاةأرزحافىوكلالةاراالمسوانعاثعد

يولىيهسرخوخا

احصاحافياارتإخاةءرضرااجيمالىودنحطدءرأواحاالهترفي
لوإثةيالمارهرءاهـصمثيد3يإمالماححائميناءاالتقيهاوحدقة

تةوأالمتواحهراسبالىبذلككحاخبمإجماؤناوخاباممانناللب
العقوال

االنتالفافىاكاتوالنخالراالجكاعتطابإداالسفكاتفاذوبعد

عاصاحاصةبمثإزأالزيحةصاعهييئلىأقدماتوراالأنسبمنرأت

اذفوقحيردةةاعلمكطالحعخاعةأنجتامقنكاصحاهلالمحيرةال

كانتواشاقبولهاجؤفاشئدحالالدنجاواشحاعاخييماافينجاحعطايدألالى
001صعيذاآخرويالقياعيدىليودعكنففيثحفظةاتاظةراسآلقدرند

اياهـااتهءشااتحإأصوااداواشءالبقااحمث

ايخلثابنهسيمن

او3حالنفوالمرأدبالملعونا



ةما

ةءلقاالنةالاحامإألءااألكأاالابهت3حتضلى1 صاهـ

كالاالبئافااآلرالوازتهاالالمابالجميمعحدعلياقدم501
اكبفسركأتالىافيةآليفاتتوفيقرصيقوصانحللةإهيداشاتحرفاوتاببركاتة

تصكوخاايهاارسكتالحايةالميادرآىوتداالجامسررالبثرى

واهتالىةبالى2خلعاصثابخحنكابحاجا

رفزيدكوعحفحهاااآلحهابمش1وهاكايانحنشالتيةهبافإالساعةوحات

والحاباالماإفياهاخا13تآثحلىةالمديهذهصاعاتبإلتالؤيدةاخما

رتماموثأفاحسنلةوعنااحلاإلفلمماثيةهااأخاترلاتوجا

هفيخيركشلكبوحالقحإلضاء2شوإخعاكاكوصلقايكاحولماإتاا

افتاححااالنخااثإاجالصايحطديخثآاأتلييخاخخاجشابئ
أتاللهألاالتترنإلصذيماامحندرحالييبمحبمبمطااحادياتار

اصامااالغردىالحاامدبإضحماتيمتحكآتاسألةاحمةالبمائائخيمرت

اقهءشااتصسةلررروساعةوحماليومميااقحرعاحائهتقحنىكحيرة

ايهاالد

فالتممديخةسفيمن

يهةمعفيرالححلوزيرصهنئة

حخرتإليافخدمدولل

علىجايئاللخاهـاخلفراكأحاشانجالىهرقالىسبيألرالحرصوجدما

ظننالغلحةفيلمارذلكهالعوااطبمالدولهخجايئاتالسلطان

جباالحطرهوأليتااحة3وضذتهالمتىبق3العطتاى
صداطرربالدرنهفىالمقجمجت5الندفدقيأيهاالة



فيلمابالصاباألذءرتايماهاصمةهحثابراالثنححلالحؤفرف
مقيلىالعادجماجاخاليئاؤتهـيخاالمعحلىاديةحربراشاال

تاصأآلقتاحمحاثاخصإالعاحهياوخثحهاالعركاصهرلرنطححص

والنارلمىاهـاسعزميرماألشتحارطااالفىنحاشارخانبىحاكلارآنالمملكء

اخودتءخاااا8هموتجلىخرااافيوعزقثماحمدامالمثبامأثمكرالرز
حاباجطاهالواحجايرءاتكاتذالثوحيثحفوقاءحمايئبراو5الوقا

حمموواصلىاضكغاهمتصهنئةاحاشثبقزانخيرءخعواأااصبرا

يعاروفوخءاشباالما1ةمخالعحوعاشرثفهذاعالاناححيةمن

االاألشالحلغامءااجبخااألناماحأبمأمحاأحوعاحصالصاساألمأكغابمبه
هيإحةتفتوالعداالمالزصماراالحواوالناءبرااحقوثالنحص

االواينالحائىدابنحاحامةدكجنبثصينوءاالعداوتقيخاحتوا

صحتآنحلوءااخاابيدماال3امراالءصااألءاثا1عآلفياءأالخا

عدمناالاالنترالذياللهبمناامرةدلااومحيىاهله3صأفة

فالكاحةيتم

أستاذدالىيذتاصتعورثيمخات

هنوتالرحةثالىبارحعائحية

الجايااألبراشاذيينحردشالىاا

ءدقاتاااحالالنهاحل

اسسابهعندالميتقدارؤت15أظاالىتاقائههـبئارةفن

الىاصزتقلىلالحألتثذرفادالواماعتلمحاخافممامعار

الصل31رةارلها



بقرةتشمحلهحداةمحهةضناداالشهـاءالوحابراأليتبوأوتافاحخاحال

ففانحهاألاشةاالواردالماسلحاابهحمءويعرختساداكابرتجهم

ستمترعيةيالححلالديانةارعوفيءالوحاابصمفيوالخحانةالعدرزواعتنبت

بالالمعاليمرقيوأثاءالمواكأدرا3ناعدتتفخبرإحرفريااليك
صارىرمحبربخيرابهررهورداغاوتإعليهادتحعحااظةعألكثحركناحمتا

ارادتهمعلىاحرصفيويترلةقهبتخاالمةخليااىلمباتماحه ث

جاحآلاقااللةيىءإحاأتزفيلمرحاوانيهلثريماخدمويخح

ادعااالهأءعبمخه

نفاكواصةفيت4

رعيخءاباأحدكااالساقتتادخإاألحمدحةخت

السنةإحاإل

واالحزامالترثانيااكاحارإلحرلالحاالداا

معقتليصاخاخمعاالقلمحهآشكاالإالحماداصالها أصكاحماصه

الخلرفتارانتصداحهالىشقدةاتاثثاليراعةلةتلبمخضفا سحماصه

حابىحظااووقفتءلدالعظاصبماغراتصلىاحاديحيبمحما

ءسثرالمةدترأراالحعالركثصهالحىاضحةأرسابراحلجيهبإلتألذ

أاليمانذابالواخخراالجانحهعدمبنىدةاالسحكعقامترهجاحترحعاراال
كاتوأذسأداضدةكاتتالنحخاألفحتىالغاعوعخليماالغةبب

يدييمابإناااواليقخ3ألطمالمحمحنرحيترهالاحبرمعانذافجهكانا

دالألرواألرحقباألعيادالديئترشالىعيةبهزخهتعزاصبرمطالموقفةاتال

لاقامافانبمتواهـواصلةيصمدصن

المطقحةاهبىاللبرالديأصولاتجاتعمؤومابملربلمالمارف3



رختاثبالمحالمجبءارإفياباحااعياشعلىاحسخةاهذحهوفودحاتبعد

ركلرححةؤهـعالساثاعاهـتكانناحهاأبهحافةاوأفيادا13عداحارات

لفىاسأالةحاكاتاألخضأقهعالالةءاالىترفآاألسخحنرخااحما

صآرلةأالترثحااباءخركأالجو11اشتاألعوابمادتواسحدبرخ

فيدءاحححاكأيرجوسواجمةااألركةاماالحآلحالحهصاياتضنءدعاا

ءخاااهـاتهدهنقااللهاحثالعددالممحازينادس

شادتكوالمثايسةن

ررإدا3هـاىافينيتذاتأحتإفىخابوزةك
القهأخاحمتغاقهالزصلتنقمزتن

رفهتجاتمتكىايدأاألواضواالاصمئرسحةطاجاثألصقد
بمالمححاثءإحاراحؤاتاةخناراسيزلألطشخرىواألضنغالبا

راتالاإتو09ءاأالصضالصدرادكلءاالهخاةحرىما
اصاس

ةاالحآاحسنةآحفبهاألقتحعةاااأااألأإألايخهماغرحااتأرأصلت

السصدحابالكتودكأاحىاااحانونياحاصحااليهااقا

لةعنيتاصااألنضاات10ساياحفرالىوانجىاضإلاصائاوصوالى

تذلهصغةعاحاالمماالهشيهااخنئاقاااحىحنتاأالصوثطااااتا

احارايحةاتإيمآت01امحبرتآحدحاماسحأييمووىةلمااآيا
الىسيننخراالمثرامخبايخجاليئصحهاتعالى6الص051افىفاألاحاوإخةجخقال

احثحيبلحإحالمما15

اكآةحاايخاحاتهصاعرقيزلمعةاتجااعاصأكثركحغوقلىاذثج

صحالهولمحماوفكرداكاوتروصررصلىالءالاثر3رت3
خاث



ارسالاتدديالحولىارأحتصأفىتإةحكاادديزالحإلصعدثعلىايلأل
هىإصيألسلعححقاتساشثوثايةجعصا31احائةشيهادحرالحعا

واياحماامااحالبفاللمثحاةالةتلاياهادمأسيناحإلصالبخاناحث

فأرجإلنىاصاإطاسراجيعمبمااصاثتوااحف3افيبا
حمإلتاألانكلياوثاالمدءورهـاالماتاعاتاالىموللوأألطاألبمواايخاالجب

اخوثاللةحشخالخهحوامجنئهتشميحاأخازه

فاألتسنةفيم

صابة

التهاكاللةاشعاشبماالبماااليايخا
الىخبوبجماحاواليوشودحاعايرالضحاغاثفبشاتحتقد

اسثفافازتةاثكايختغالرااصالصةيماا3والحهحاخرة

ضعه01فءنهاجعحاادهقرااذاززاخلماأرأيىادادلمجاا

خمانصةشاىاحالكنحمهاخححوتاخعمضااتستتاكوافمالعغائ
زالتاألءتاحاسثاآمادكللهاباضاوأثأألاخزافحاثطااخ

اأرااأنمافاةحهاحاثايةصحلىاتؤخألاءحااألةاءداكبلماعاتاتتواحنو

االيبلىااعلثختجاضاحتاكاااخنصالااتوتصتهـدوبعد

آللعوولئيلمةالهدحارحثااأأاملدىثعاااعلىألسأحهمفوا
أللةآحأتاصاىاتالساصااشاحأكاشاناءسالرآىاتولماااحساا

صا

6تآسدي01ألحلةااأليقااكى

االواقامحوبلدالبلد3أأصدا

راثيةأللالاةادروقارابكللىجمتي3
للرةوالسالرأتاتماالااي6رعد



يزكنينعماهعلييماوأدامافىحفخلةاخاآنعلىحينئزاللةحمدتتد

الذكااالصودبدحقثهااننيعالمانةعنفخمآليداةسبتفيها
قائقهنثعلىالحيضفيرواالجال2بافانايئرهالححوصههواسو

اللئايماحمالازلةانغعسهملواوفئاالياماللحوهانقيححةوولخةححتهمواو
هنانحساتاإلإجمراثنوخحبواحقوقكآهفمفيهمطاواوجمار
3الاخعااتبادعاالحؤشاهزهظانمحمعحطتروتناهؤالنراب

نفقرآفاتربةتحتىاححهحطايؤخذدهمعالحمتكآناجمابمحغير

لوانجمكال3أاواالحةرزينتةالطمعلةأششرعرأبيكوهرالمك
لكبمتاووانروسرورعافيةفيمماقالواالحخابربلغتقدارواحهنرأوأ

ءاالشياتتجإتضخحدهاأذأحابيعابمعيايمءوثاالصليحةلجمجلاألتيباتاهذا

الهديةذهحآكلجآاستغرنكيراتفاتالتخحاأنيرفالظالموبوحشة

أنايرلمالتيايساعاتكأزيضىدودايثاالخويةالجةوفاةاعتقدناذ
الدامجةعرادكرااعاحابالغازلتالاتالودادكخهاأجملأختلة

النةشخقيقتألةسفيمما

تأدد3لولآ3شصواا



لسادساالب

في

احآلباالرسي

ثمواخذهاثهااوصدوالةوهوللىالحشنمحاللباغبراذا

البةيهفخةاوبالمحاحالالىالمكرارفوعإلطحاعتنقادكفاالحخ

أختحىلةند3اتعناستغىهحللبنفىالىاالجوالبعففيواحفت

اطفةعلىحةغاوليحتبماراإلررإتااللكاسفياألدبصتاالبهذابه

هيآفقوالىالاليئالىاضفىفاالحاجمةقحضاالمصارعااالجابةالى

رقهـاازماننجاالسألسهعيابرىوقدإلاتمااإحصاقى6حواوا

الثحاكىقيلىودتةتستل

تأتمرالالطفرتاقيوآبجةهـبالعنفتءداتالنفى

بميقغاتالطلبرساتالفيحالمإساكااقرذالئهتؤرواذا
راتاليهاالحتياجفرطرئايئخةالمطاؤبارلمجةبهتخركالمةالحا

والشلقيفاتدالنعمةروانججالحةساراصعاىاابىممائحتم
المعررفنسيم

ءقحخاواليةحالفيوزيرالمكموكأبمخات

ححنرتإليافخدمرو

ثرتجاوتزيينهاواليتيماايامحدادواالمعخلمالواليآيدلءالدعابعد

فيتوالمتقدااليامعقدثايدةالفررتتتهاجاشروآمخهح

تاراباذفماذامالمسهدالعدةاناالحاليقاميماالىأرعالوالياتطبقات
ضدمتضنطالحاتزينجمالفيإلالدخالثرقييانءرحاالعرضىهذا



غامقائملكزلىقدادعفالتيءالحخاوهذادردتهرجالتهمبأتتإت5
أقايرلامينااعاياألىعاكارالجبسخةاكهوالللىاادةءنالجده

ثاحعاجزاححالي3ليحاالمححرثالناسواتيخلىأحقارسكمحولا

أححلداتهالىثنةيعئاحالمبلحشاراعرهوفةاكنبهدويعيالعدلمحة

إباصبتوفإرتيريدهلمااوانفاذتعاياالىفيلإاءاحفاالمنصبذاهـ

3داواحهالىراواالكلالىالهقلمورأنهالولدوعدصالىاحةاطأرش
طا

اإلهسحةفين

خاتالمخترثدحهاااحدمىتااحاكاعحورد

االعراإألحدءقتنعارإألبحالصجما

يحخرتل3دافدواحار

صةمحااكأالمعاليةءأصقاالاليا1راتاالدعاحلالهذافرانحقاول

ةلطاالخاخاتفاالاتكعبيددااتتصااصثيااحداازاهرةدبلا

آوالحننأيالىأهاصاتصحلاصراشناحلكضاكالاثسباتاالالواعرك

ففوالجمالرفيالجحللمحهافعاكأثءااألحبرجوهرخججزعاواءواالسحتقا

تخعخةموبمالممئردواألهئخدحثرفااححشقنجحةذلكن

األيماالحبالغءالضخاعلىئحعاألاتالدولكعاحبىكأةفاتيخةمتمشخحكا

وجوهعنهلهظوقحور3تإبيراحشامتءأيةكألحسححضقاواخبمعزل

حرصاماألبالعدلظاعياالروهفيةأحةالىتونيقعناخجهوقىلخ

نجانعاذاالكنححلالني3االمنةتدشآيالىسداداللةصاةاتصة

تحاجالصاثمحمقوعدالناسرايغنافاضةاألمواحسالعدلاكاواال
اآل3العتما



رأيكهذاقيوالألالجاحاتالمتحرنجةعماحبخاحلىيروتالعنفالمة

تهالنيعيدلألمنبرآةهذاوانمااالكمابةبمواحماالموتافؤظركاالليللوقا
الحظعةمنتنجيماقآهـ01لأنحلقنيورحاةلهأالفايم3عطافئااحريف

بندأفندموالييماالىراتهذاواالسجمندك
فالنسنةفيكا

ابحيماتعايميليمشاناحامنفخاحعلاالحدحالعرضى
ءالحبمنفتةطأ

االنخمالقنتحالالسعاددماحبككحيديمقامالى
كماخصوصتاواليخاآمموالمعمورةاهالالمكمدوثانعطافاصتهرقد

إححهامهمور31صاتبعايئالدصلحظهممنمؤاساةالمحدكماصتهر

خيامةضربقدوالعقروامسرااغادرحمهمقدوالمعمةفاجمواتلبل

المدارسفياأوالدويحقغواحمغارهملواجغانجزيخامارواطوحنازلهمفي

العامفيورغبةءدكااللةاالهولذاالخححوسلهمذاواتغحعصهاعظمهوهذ
هذاأنوارعنابحارهص51غوفةمندتالاوتحرلمجهتعليمةيسأي

كةوقليوةس16ايايالدكارغححةعيثيئفيزيدمعارفهةلناالحررمالعحر
ححابمعاللةوفقهمئىهبمابتطاديهتااتاعتكنوامناوالدأرىد

هدهصثمصاجمدو13يتكعؤالجهلتظفيرارالدنارالقهتنطوم

بالدناواهاتاممرالعاعابمارلعقودقتطوالتيايدولهلخممثلاألالغمة
الذيماللولدعايماانفقةبتقديمعيةيتحلولانارجوراياةاقفبابفحاحوحخح

هذايفالىافقنحاعرالاخالائاستنعطقومااليإاضتا

هذىنجرعالجمثون3فارقتهم
والرروءوالماهالحممرنءقممداي3



نحصوصكمعبمهإإلئديناكهفينالعافىقيلسيديالزال

فالنسنةجماصشا

أضى3حرر

االتحمحلاجمنحالسعادةصاحبديماسحصمقاملد

المهبماالإلصهمكلاناخنخواطرلجبرالعخلذدرلكتصدرالت

كاصتهاشاتحمابائاكاحاالاشعاكاوحدانيبابكالوقوفالمساقني

الغىبحدوافقرهمالىفعةبعدوخفحمهمالزدخالدهرلهمأذناصاةيمو

االسشاشهبرهاتوقوى3االصلىدالعنديزعز

عحابكمنلةاسقستيلذيابمواألياسئطوراأتئالتيالحاصةواتصدو
الحهاتجاولىسعادتكرعئدالآلحمابةلباتالحارلىدواخكمحرتفيمماظ

قدالوجهااتلحثروجبرهاحلبمحماواتأالبالمحناراجدرهابالسذ

ثايجمموكلهمقاعناةءالناتءاالثناخعايمدخاكامناقداراكجببرأفردا

بنضممرهنرةعالخانيههخاكحافىتدرلدعدكاناوياالعانرخةاالمدارس

وثاناحخجامخليهاححارالدخااردو3هضلليدداتوبمحليماأوات
فيسوباالحساتتمرافرحلناداالحدولكخصحهمنصاثهفيانةالجمثه

ضبحالئمازايكأيياكجوءلوامنيقىأنارجوكهض

فيحخااحسانهااخهارويزيددولحكآثريحاداتلالمؤوالثهكةسعاد

نححموحممائا

فالتسنة9جاكا

السؤاللدال3لالياةحماكراصااها

المقرسكحاية3



النجوريةيرجوقامقانبمنلواللىحالهعرضورة

ددزسةاتملة

ححسرزريافندمدوللو

بماويخلؤكبهرعيخةةاااتااواأليتاصطمانجيحلاعتالحهتالموسحالاابعد

تقاحدحبةاعاالمةهايخاادوااعابالمارعلهمابخاحمنيدآل
جليقيهاواجموااصاخافيابرصوألمدارسنثأحممداالذيخاجآتللتإررالمأة

لعبدهماوريةمأةترجةعددنخأءبجابيماكهإناخفاتب311ءالعحاسصاما
وأضذجميعهافتحناوااااصرراالخاالحارمحالجماقىقدفانةإفيا

العاومفيرتةوئخيةوالىوالحرليةالاليمحةهاتاتحلالعةاشحتتاشيادة

يخدمالتاهآلصارفضدالحملوفيولالغةءاالنثاجساححةياالى
ةالبهواليتخحلطنالجهاغائةاالىفحايتفيهااصرهرينغيذواليخاضب

رالوفياتجمهاثيتصهافهالتافاهدأ5عدائحا4دورفةوات

هذافاناءاوشنيةالمأكأفىاسيهارالاألكأددحغماالحجادعتمجالغة

بندهانندملويهاألصوأ

غاماقاخمفالصخةفيكه

يرجوةكاتجهسنانتعةراالالىحاالعركاكعمورة

ءثااألاديواكافيادضالة

المعظمسورتراليموالناوالدولهيهةا1حاحباعاتالى

ححضتلريافندماودو

ءواعالللعلماعزازششاممالواليةهدهفيكابرآحاناعركه

الواليةخطحةلخدالقلهالبواشاباالذديىنطفيحتاحاذلال

هقضاخااللمرأدالتا3اااتااحانا



مإىيلوايامفرنسابححورةالجالدورتحابرلماالتالصاتهاصباعجاأالعيا

األطانفالوحلبموأجرىءكأايتالذيدثر

راورتتحابةوالقحلعوااحربحةاقرآراافينااصتجدكفاتلحدو

مزيىقدالم3صثسكاةءكوعاكاحثواراحسااسا3راراصتقها

حقاكالمبمتأنةالمغرمءاباالنثغوفالمحالمحمحايهالدةاجمابةاثاهيره
إجحرخاماليئقومناذكتن5وءاطااارنجابفأحلىدتةوالحمدحرت

رآنعلمتاذانيغيراناهةااهلحرنياتحمخةالاقات

راألواحضيرعدكإالهلجةاتشراباألدليباالجلحتوإآلاتدوالئه

وتثرقيانلانجارفيتنحناتاججاشرادكتقفعاالواع

العاليفهالمورايهذلكفي8الدرراحاحباالحثماعديوفيباالدخمال

النةسفيمن

الحكانيابحكاديرأنمخحلمتكموريهآب
تخدااحماااخا

ماال3العحافاأفةالحيمالبخكأديريجاتالم

اضابكنلماانةاعركاالوافرباالحترامالحأاحلىافاستمحاغب

الذينهمسيدينظيرجيرةااتجاريةامحالوأربابالواسعةيالدارات

وهماالممالبعحقفيهيخدموبماالعلمحالزبوبقغبةالىيلحؤ

أنوأتبحدفيهاخدمتالىونيميالذيالحدمفيالوغلاعخهميبعحمالذين

طةالالواالشهادةوخحعييدروسيمنفراغيإفىهذاكنيساليئهارفع

النوربيت3تتتمما3ورزقاوطحاهـكلتيقترماوالوخيفه

معروفاوصهراوقراتالرجلئعطصماص



المسسافيترغاتقدفانيلخهررعدادطفيتخحافيانراجحلفا

حقىإلحخكاالجهبدذلةوالدفاقىصماكاةكماقيمتواستقحالحسابحة

اواتخاريةااخالةخدالمحااصرتكاحياتوذالئهاجودةكرت
الحالحاقيعةعلىواليبتااكاحهالوامححالصحيةالمدشاحةاحمحاوفيجةالحرا

الداعاةاباللةواحاللااالخاطيماصياالزالامإلاالعروباحت
فالنسنةئمن

عزنفياولدطحححالخرسالهححورقه

تاؤدبحالالمأالعاالحاصانجابالى

الىكماترانمرالثوثالوافرإلماوااخساطشريفعاالالسبعب

مماقياماافاحطباثةااصايكىحححك1حزااكوصوإمثاهدلث

حاحةالكياانادونصءاأليهفاحببنكالاالعانةالىخارا1احاعثا

االصلخرقهالتقهاناثاتجآخائهيئصحفاوخذااا أحرجمالطجا

تدتئغزللىجماخادبمفالناوإليمااصامحمووتخذمصتتاحاوالحاتبالىفحق

التهاابيةالحالمسائلفيريمؤهاوفندحبهااأصاثويزخالمجاردأاكلفي

تخاليىباضاالمحلتحاماهآحماراالوتدإلشهسخميااراشإيمايهي

انقحادوحسنكلبيحيةالمذءسكأئخابةموبائه2رءكحيرةبابريخلؤخهكجير

انعايتلثخنضهاوالشاتكتخافاذاشالمرادالىالوعصلهاعاىنيا

الحوزافىنعايانانرطساابماتالىحاجةييوهذاالمةمثاة

عارففاتالبيتكفايةفييىيماااحمار1يلوخليفةالوالضااشفي

نئغرتكاهاويهاآلبالحدصامافاءماهاآخذاكاااالصاألياخلالالن

االأتألفتلمفاخايادلىفيتقةوالصالحااتجهإاااغالححالهكل

يةش



أحفاكأدوفااحديقاااحهاوآنتاطبالى5حنيادالعواقبالىانظر

اعناقتقاذزلتالاالعانةايهنحئاقلوهااانتيواحبهمثاالناس

الداياصالمواإلئذاالحساتجالالى

فالنسنةفيمق

ثهخادمالاافىد وحريرجوديوهـث

نحزةفي

اطهآحفتةهاااليمالححديئاحها

لحانلثىةخدالمتختماتاحائهاصاتهااتقابعدضاص

رلماسحايئستحذاحيتاةلخسداتخذحةفقالريتيمرلدرهواياثاكايي
5حابةواةءاكاعاخةاالسالفيءحخاراحساصلورائعاءدبممةرأيت

ايعلييمائحاالعديسكزهتاوتجاانجاحضابلةافتحاتءوابتغابضاوة
يرجايماةاسعاوانذالئهفيصثدةتخماتولوبآخراصتدلةاكااخترت

صاااالنسانيوانراانهايئاالعحنافلهالحانحزفكنخليرتقدمكافيه الجلع

تقديمعلىستئصنيبالءاللةشااتقاكأماحصداقصتراهوألكتقبألان

حقىاماشوحسةحالخدمقوكفصتظةوناهتهمنلماشلل

هذاعاحاخواتجقخمافيحدرنغاليةوراالمنكحيرخقتفوالىنتس

بتواقىتسثرقيانراجآءاالعزااشقاتكالىواقيباشقروتاياصالأهديفيها

كالدابقاؤكرحاللتضلىمنماصيعرصألللك
فالنسنةفيكا

ماعدقي



ئححلةاعاخةابيحارطاحاىاالقالىصاالحق

نححليةاتجارقي

ماالعالنحعالسيدي

للقنمايةلمصايتهاكرصءوراوحاالخةوتداركاالرجمةاحادنا

فاترقمالنضحتافيماواالهذاآللخدالمترغع6ءتربطحقفيب

يوافقال01وراالتالحكرهخالكضخيىفانااصكايدعااسالض

سيديبالتأييدالئهداعآهذاعيااستحرواالتالعرنيهذأفيتدوينة
اخموص

فالتاالحزامإلخلصسخةفيمن

أخرىورةح

خترمامنححااسيديما

اليخهافاالطائفهءاالفالتااتسايالحاحلىاستعحالفبعد

أيالىواكحاالاصرباءااصتقىكاوهومتأدعازةوفيقومهفيةا3

الؤيخةايئاللغفيباعهلهوباممالهاياماالىءالعاةبالمخاكتدعوهبحيت

وإنجنذاب1الححدوعورأتالاالحإفيوتافىاالقناعفيواقتدارةبيةوالص

للقنححلتقدثصيمة15ذاتكالىاترصلاكاثحنيذالثكاطوبا

الرجمالكافاتملعنححليترجمانالحعيينهاليرجمةعانرلفركمةوحتالجليل
فهوجهالحقويالعبارةفصمىأيالىسديدطمةانافذاالشارةسمقت

الحقااعذانيجمةاموتياعصيديتحاموانتالوظيفةلهذهوثالخ

ثمنوالعظيمةدولحئهحليهبقنححاكياختحعحدثتعرفبالححدثكاوانطا

صمالحياااي



سيديالتعاتألتهحؤننوالكبعنايظئةورجاثاقابلهانائاظنيكثر
ايهاالد

الودالخاخا

فالتةسفيمن

ةرااداماحدصاااحاحقيمحمورة

اعدعاشبهصا

االلخملبنانحمحرثواألداولةاهـاكماحباعاتالى

الحصمةةخدفالعرجااذكقتقاانيالمعنطمألوزيركامالىارغ
دالهالقوانينيوازثبماليحماتوخطةصفيتححخاساتهافيوتقمابتاللجخانجة

كااعاجروابهتالهرمرعآلةيئتلتإتالىنحدوجماءبركارئحخليي

ثمبحزليةاصواححمرمااثاكملسدخاثالمىاخالجئيتولحينحالخلمة

رحمتالةباباقرعجتتةاسفابراألالججالهؤاسعولماالاعادبمث

حخلمافخابعدإالسباببازضحلعتكأفاحتالمحةبقبالمبتأصاتراجبا
نافقاتوفيالىجماذالئاعلىخاشةيتعلدوعننحجلههـةخدفيالعو

يمارممنحمععؤتالعبدخااحااميئالذفاتارئحجالإاباباحةأمالدولة

العدلوحنعهالالدعدقديمةقاخةوحذداصخابمعحاختاتالساحاوالنا

ءأعحالالدولةعانيميتلماذاثمسهاباواةتعةاخىوابرحها

اهليشاوئخاحواجابةكديه01بامحايارأنحاثتفيختافاماشات
نجدهافحدسلرلهراالصر

فالنسنةفيمن



أيخهاالىيألارأحتنهرساورة

ذ01ااتلى اكديبوىريخهص

العزيزأفي

مجوناتعساهااحوالئاوتوفيقاسمئاعنراالسحعالمالسالبملعد

ابناخذايامبضعةمنهخاكنالذيمافاثتالحواصاانيئاانيهاحسنة

الحسابيعلمةانةنيووىتينهةيخحأتبقصدةبهماالتئهشقي
الدنجاامورفياالوجاالمدارممافيبمغوغيريتيمهووحمثنلمتجاراالزما

علىتجهذيخايةالهاسآدائا1لداتننطيراهدهاباحوالالحنرةوقليال

المريخاكقااقةاطاللةرأفىالدبإنةاصوليعلىبيوقىاآلدابمبادئ
بتحقيفيماواوالاليهافاسآيبفأتحدألعغلةفاأبييمابطوالمؤدب

ترتخييماغرحنوأمضقيقحائااياهاتححصألكحاحةإكبروهذا2أؤدهتقويم
المثاشاحااحبووححيتالعخايةاليحرفتفاخااخوتصبيرفانةاختكمنأل

واألالشحغاربيئوعنيهاةالخحيقسثفتويدهيدكعلىاللةوآنجةاليه
عليخاالىزثابرابوسدترجهـنافيالدنجااسوقتفوقناشالبالكاثمتلجدت

تجتلثشناصالماخخائاواواألعنةوأجألننهيالسؤالاألباب
فارنةصنةفيمن

خةدلرصاصاترسةهـرئإسالىرسالهصورة

اتاحذاذقبوله

عنمااأالجاحلاالتضرةالى

صذةتالالانحغاحااسأدكءالدعاوالكاساالحترامفرأنحقءاداصد

محجةالمةآلهمةلياواهـؤالناحاثوحقاغتحاتالىباالزاهرةمدرشائا

كفألبدالىقي3لحرفياريماارهوةإتجمعا



الشظاءالمألزهـاادممأالمكاالذحنتجاياهواواخوتادحمةوآصلعلم
نوقسفاوالمحوالحرفحاككأ3اتفاانةرةالعاالمدرصةلمجة3ايفي

انثمممرهنالعاصفيوهوالجغرايخسةونحتحرالنزيخةاالفةئحو
باآلدابويؤخذاحقويةاالمجادئعاىاتهدبهيانمااليائارسالفيرغحتي

تهاالجوابختنلرواني3العاآعيكالغدمعدياآلدابأصمافاعاالمسيهة

اللكاسالصروكااختملمجياجالةارجضوفماالجهةهذهنبححيرةاتكو

ءالدكاسيحيدياليركة

فالكارلدكفيخةكا

أضىكعورة

ةءبقااقةاالأحاماتيالماجمدجناب

اتاعرىااكاإم11واهداالحاطصيشيمشاصؤالابعد

فيلةوللحبولفيالوساحلةلينناالتياقةالححفتجققدصأليفالتاحؤاجا

وفةوالميمالعاومفيسابمتحامالىاحالجمةاقجةبةشةالمثمهوشالعاسةرسحائاهـ
قدالحهارالمراخةالحمرتادئبالىانحلالبوآخذاآلدابطاكافخلةبالمحا

هرانماالمدرسهادخالقالزصاوالجغرافيةوالحساتالعرنيهدرس

الذكاالمالمريخاالثيرخعلىةءبالقراضهااضعلىويطلهالعاومكلكيتتهآأن

المدبهورالولدبنكبولمتواذاكمدرسجنةتتيمافحةعلرماركايم

كوتانتظارهفيالنةاليهالمثارالخرأحاالبميموقتأقربفيالجوابفارجو
انجيماتايمعلىنفةتخوإمثهالمهممدوحكيرالرجمالرأتبحعيرةعيا

الداعكبقااللههذاوأحاللالمدرسهبهباكئركاتآض

فالفسنةفيمن



وابة

هءبقاالتأحاللاالعمجخابالى

ردآنأبركاثانيتكطانرراجحالالىوقةاللوابمهبعدانيها
وقدالعايةمنلكماشنماالىلالمخحالبائالذيذعلهاثقاكاباألعيا

اليإكماالمثاركانفاندرستخافيمدقائكاكدالرلدولفياليرغبت

ضمارثاااكفائهثنحولاتلةيخجأاذدخواةتفالكوجمحف
أتالبدبلاالتلةدضيناصبفلأللئافرغيرعلىكاتراتابربحة

تمكااذاكفابئتفيخيتآلفذصتفباشنهركحةلعد01الىاالحمايرجمأ

ذهبواألالحلميةألىتهقياثهنخلىالىالحدالبيختمآتاالصتفادكةآركات
قلبيماعلىويدضل4فيفيمححورا2يفحتبماهدراقخةشرخخاععبحاسعية

والحاسلىحاككاطالىصيهاولالااليخحاخكايخاواالعروالخيبرالسآنةمن
سياثاتحاععيهاقادررآياةاذااالتحاتلحلةعاارسالةراماذاانة حماكاسرا

اهلالىعادالوااليخا01اححبتقسائااحابةكاتالدروس

برسألدلالاعمثهالمارجلفيهاكعفاالجمابالمصاليواهنيهاهذا
الداعهلتاوكوطالللزمالحسانا ما

فالتشةفيمن

جمايئنالمنحملهوكألتصححورة

ماال3القنححلصيدي

شرفالينالىوابئقدالذينانيلخاسادتأييدالدعابحدحقاس

احااذالئهصالراكتسيحتالسناذللثخالتفتأنيولمداهـابحيةأ

مناخيراتحقىحقوقاهتخحامؤتمجاالحدياهالوحصارحماضصبعال

يضعف3رنطرائبخالا2



اذاحهموكفونيعاحتهماقىصفلجيكاداخضالقتتحوتكانواذين

رجمةالالحليةةوالحداربأحعدكااوببييههبرىايامثالثةخذكن

ولقدتيحهااشآشقدكنتقارعابتياعفيحاصحةالييمادغاةاختالف
ححاحبواشاالحبالىأسحاحونيطالثضنبثالثةوأكتهذافذهبثمنها

عندناافذةيظهركسهولهذاكماغااالتحمداحاأمتحرفالعادلالعادة

ذينانانياوبالجايالكزافىهذايو01كاواطاالعقداويا

يأصأحيثخفجمهوخاككاخسبييمخايةارجبمعيمالححتالمعاحتك
واخلهاشاجابتيالىتحادشأخا3الخحاحالمبتتبلساتاالئافآتوصلعانونا

بدهيحاوأافىهذاواالصاجما
فارنصنةفيمن

المساعدةحللبفيثكبالمهرساورة

خحمكالاتحايهااعن

اللةحعحالمثمااليمييل

عنوالدفاعابيتاجمةحمغاحدةتيلموالديحبمالىوفادبعدانة

الييمااشرتالذياالصرظااايجاكاأشئتموشنهاالمعهيرفولدكاألتوقه

وصاردارنافخافيلةبيتالىيحماحلىواتخذجيزاخااحدكمةالنىاغتنمولمحذا
فانوالمسالمةالححتبوجمهفسألحةضررذالئهءاصمنطحقضابدوابهبيمر

اللدوجوهنجريمااتوارطفأفيالعديميقالعلىسويتطرقرصاكا

دولهالىاالصررفحتفعندمااكراراالاثذدحه3فلماألصأفيةيخماحلو

وعالجاسالملةلحوءاتححنااقامقامالمعقشالميملحولاالنخففالمتحش
عيايكاثكهاناخشاألحخابمافيهتاموالتثاثنياةححضبعداثقتي

لدليل3دأتسبئ5



يمااأواحوماربإضابإخائاكاخاتجااودهبااحائهاصالزآتىاكماتلدعوى
حللالماعتإدوامتححماحاتاظةداعاقاغيهااوالنانباتإتكءبقااطهااحالل

الدعصىنحلاألءبارجاتتححاإصااألاضنغاكااناياحاشايالدعافيوالمرأوعة

وصخحفةالححذهدففىليصلاصحالمثألمفياياءاحلتأخ طا

2ايرية3هذالحارش

األنجاللةالسالمحليىشينتائهيسيايلحتنرةايإحالصوأهديهذا
الىحنماراحياحاثخامحرحقالم3نجمثوحغوالالمحروسإلت

فالنولدكمسةفيكا

اصحعاا4اأيلهسالىالىرجاصكاأرسارة

اللجوكيهوشافي

الوثيماإلحاصاهاا

يالماممةصورةبأياعرثواليصالمكااكطأعالهـطاذاادريال

لبجانالتقوآآصاشنائاتيمشوقايخاءأيخاىصبدباويفاضفا

شوقوصاتمقليحانوشبحاحقاجملثصاثيتوددهالمعئالعحارات

قاموانآاصاحااصحححاهـي

كحيمناظعندمسموعةأفاشاصةتحماقداتعاصتفاقدوبعد

وادارةوظحفةبالأفييااواحبمااللخاخاازاتمحدهوقىلتالالذقحة

تيءنادمتخافآحلحكالوأنحتحااالماحةبمفتيتقتحةالجرك

التيافىالخبحدابيتاحالالحهنت011مخههـاكاخاألالوظيفةكماءباعباللقجام

اححطالليكوكحياحكطحآياكادثةالحمدإالمانميةالشةبقىلت
اعلىفاتعوادتعاكاوتويتخاالدهرعالحارنرتاالضحدقاأقولأن

لوازنهثضعرن3اكدبة3يركلض



امياغصنلمجحلوراالفيداخلئهودعلفحالهاالالئهبشتحهأتا
الداياقةءشاانوريامزا

فالنصكةاثمن

أخرىورد

ماال3االححدينايها

الفرلبعدعافيأذقدانةيألحمتائاعنوالسؤالعديائهالسالمبعد
نليءممالىالاذهافارشوخلجفةأحدويمونححفسنةالدروسمن

انةصمعتوحدهخااتجاريةاااخاعاسآلفيلمجعايماأتحعاياالقارب
الهمةبذلحاإرصكصاةالىححدادرتآلالالذجمركخياكاتعزل

األخوانواكاغمجمصنعتآيوثاجحاالافهشضاواتنيتوخلفي
فيالءمخثهصياألةااكىاااكأشذ

خاتااسالبمواحاسهترةةنجااحصالحوابانخالفيراجهذا
ادائااؤكتوكأللادتائهوا

ممافير6صةفينها

أتا

ماالعانححدجااحها

قبعناورهـلححدىحاراالزتحتاطيبتجيةالمتتتحلهكتابئاوك

ستيعنالاححواتأودعتة01عاكاوالجراحباالحرارعصةنصاب

ةأحاالثونجتاقابتةرالحمدانيالجالمىهذاحمركفيلكوظيفةساوا

نجاخااليناشاكبابتغيت01اكادفىالماللةوفقنيوقدفاهيةالىنعمةفي

فيوكاتالعانءيقوتالمفتؤإيمافاتةالداالحأضفنيالنحامة

صاااذاصامة11جماحايقالا



لمحاصةصداالبرفبلساممتئحاطكاتاالظرضرةصد

ايإالىبقاؤكوطالعندكعيامنهذاوالسالم

فالنسنةقيمن

المالمةمبلغاستتراضفيصديقالىكاب

الحترمالصديقاحها

تقرحننيانمنانأاقىالسالمعاطرواهدااالحمترامغروحقءوفانحد

ارافرغرازااصتريتقداذاالتالمبلضهذأالىمجتاجواناترشآالفاربض

والحمىاالفاربعةافامنعببتيوقدقنحالرائةننحوابيبالىمن
وطةيدشلمنالملضادفهاالالموعحلتكأوهخااصدنخهازاالقلحالا حما

وتجلالسندقبولجاالىفغايةصهرالىرحاركاألمبيالهبهسد

والالمدجرردارالمحآالجوانجهررردتوفيوانيهذاوتالمحارصال
الةأسآلوكنياالخاعاكلفةكوأضالمرؤةاريحيةئامألهراقتحنماةأرى
بقاؤكرحاللقويااساعدخاصاضامجرلالرصافابعطةيزبدكان

إسايا

فالنسنةفيكا

ساعةللبفيحمورةكحآب

والدالىوللكا

الحزمأبت

أبعتاالمحارنحاتبأرجمتتعطروسالمءالدعاوالكاساالصترامبعد

العلممناحنمطالعيبثمارةوهاأالاالنجاروأطيبعدكالبثحافىباكبرأليائا
طارحوناالذيناالجألءالحللمجحنشاالتحانهصوفيذالئاظهرقد

واكاشيخوالفرنججةالربيةفيالمثحكالتصاوخآخفاالعويححةالمسانل



خلديعتش5كاعاكاوأتاباحساتفاتدوالحساتجةالجغرا

نتماألاخسشكاتهااشاردوالحلففةعباشاحوازحضباتجرىتراشا

ثلعاغيبطسالبنذرةدتةيقولرتسمقثممااإكأوءسإحثاضتةباالمب

اءاقيألاجايياسبفاغااالأليقرئائانفسلادحكاجب3قراءتهل

عاخابةأتيحكوكبماغرنرجالبهاخالحوالعنديأبرخازاجماثذا

الاطغ1األاصازقىالىلكيمالمصاؤحداىإمهؤاحات صاوتحمرخاخآكا

واتجاحمماثارادانغماذهصطكاجيمااالحاجاءاعحالمنآرالدكحآبريتتجا
امحااولزداوفيهالاوكحيحاثوتعتكحاحاحضذتقدوعحذاحيتكوث

هذااماللنردكأواليالدتناحةفإموسهاكآخهااألتقاهـالحوات ط

الوالددجاسجمالىرحهراامألااخآأمححلؤريألماواحليبذاللثالمعج

ولدكحإرعلىوسيدعبوجماحللحتهانورالثهنراني
إنفصحةفيمن

ياإهـامحايأحدالىححوربهاح

بدعوىاساالتوكالبفي

ماأل3اااالجاجناتالى

لثالحةصاهالىالواشوثالوبثاطماحلرسثرجمفءتااالضبعد

االدحىحيفياضتريخالعهاتيابالداكأايخماادعىقدناولاتاعرحنانوتالما

اعالدشانةصآلاطواعلمهالدشوقاصهاواتعهاشغيانةنحريوصفمن
مات

صةالحصالموأحياالمتحرفلسادةذاحافياءصاحقصتدموتدتريهماي
خاهـذشااألإلتافياناوحيثلمرافعخةإححخاريةايخآوأرساال حأياص

عنتكخااخكأداألقيامتنآرةإأللخحاشواةاألصتقاامكرأعههحا

الحانرةءاعحاا



الدارالنححواهفيبطافهوالىحالاواثااتوكالىآياترأيخةأعوث

منثرابيعهايمئا4ادممسارحثمغاوحتيادطنمقداروعرحهبحلمبيصت
يدقىانكحممعتخجريخامححضفيليفالقدحارهاوهواشهرثألثة

ذلألفتآقاللخهيخيرحجابذالثصررعترانافالتارنااخخرى

نقلناعدنةثماغتوحافىحارتالمجحنرواصمفعةالثكنتنازآل
لستغرتجهلكفافلةلمجاوشتناحةكلوافلهرالنشأةافيالوبالهكحاتارلدمالى

لدستندذالئهتجالمثحترىتتمخةالاألحاواتاجخححمههتعواة

الئاادفعةالدعصىابرةلنعينةوادديماالوكحامائآكوحليةتءالحادعايي
عاحآل

قاؤكوطاالالحدممنيكبمبماالالكلحآبرعةالحواباتوحاراجاهذ
لدايا

فالنسنةفيمن

صتخذانختاتحورة

آكرهيآالمأشجدفيس

ماالعسيديجنابلد

قوبحضويىاألقخحاؤهانالباديبهمةغاآلاشلياناسض

انشجلبدوناعوثماضغاليفيهأاقضياذهبضتهرينحةفرحاسأالثهثم

نجاحعلىوغيرتيمااعرهتختكمححاععلىسيديسصومعاثهشا
يندهافدمرلوليماواالخحةالىنيلهفياالطاحالىاخاجال

فالنصنةنيمن



ءاستعامور

المعخلمفالتوالناالدولةحعاحباباعالي

أصتطأعةيايبيبلمالحضعفتولحقنيالتوعكتاكحابني01لنأعرحق

حلوقتنيالتيةالدوةغلىصكماواالتالمنحسبهداءباعااياماكل

المأموريةحفهتءاالعفادولجائااسآلالحاكحةستيعلىلهاوايثازانجعمها
يلزبمماالعافجةبرمةيعدثهـحىلمالمحلملتوكالذيالعبوانصيماال

قداذآصآتغببوالصرتمنافراركلسحعننباناوكلنتحنحياتهماالغوض

بعادهرثاإلحكشامااواتالمهايدلىالحخيوحئحمياكدولعندظفرت

االسحتمفاقلىءارجاااارماطالالحساوكنتههـاحدلاهمابهرستالذين

بحدلمماتاالصايرولحهوالى
فالنسنةنيمن

يمفيالىإبموربهض

بقاوحاللماال3األجلانجابالى

االخانتالأحواكشالارااحكاالثموثعليكالمصد

لىانيحميثقجاكالدايالهذفياذاالماارسالإرجوواقالخيراحيل

المحالالثمخاعةحسنةصنوحوالالوفار1ينحالمصهواحيماااالحتماجغاية

رحنخمدااقخحيههـهاحاحةنالئاشيبماخمواكملتيارجوفيهاهذا
الدايقة

التسنةفيمن

ابلجوا

اللةالقادماال3االفينجابالى

ااأنوالمجةيخاالخئاالىالثرعانجثواحعالكعنالؤالبعد



الدرا1تقاحنحيحنيغالياحبارآلكحةسآلالذيبالةعلىكطاحت
اعواصالصالةوالماتلياشتهيت01علىدتةوإلحمدفاحواليعليلكاقيا

منلمعروفكواناالمجلغخةوتثقبتقاياهاخسلههكبالممفيفدتاحؤاحا
يخاشالمثبوديئلح01بهرحتفاليناالع

الجوابرارجوالجانبحمذايشومة01كالحخاةسحعدراباهذا
الداجموكااالبثتاؤكلالحلممئخات

فالنةسيمن

اتاحتعارهجميحيارساححورة

بماألعاالماجداجمها

هامةابجةإعخحائاالثدواشةاياصايددااشوالحاصا

النسيممثلادرالحيثألحمألحتىثياألشتياثأطيوأعحناة
البنوابخىالمبحدديواتيرنياتالحاللبرحالإنآصناكآصآاللثكاسال

مروفامححابحاتهـراندهنواجتيائدهقنأللنحلالحخرمماوتخاهـ
مؤلفةوااالصاليحبلسالصهشحهوشآلمجيرنجصتوكموهـيرالمحبهرعحالة
فيوقححدالحاجماتهياتؤاثئحااوآعاجيىالحالعةأفانيناودعة

للسلمةادمااليكوجفتللحعروفاالرئحيهباثعيدتواذألمهمات

راللثالجكأردةختةقىواكتاب

الدايسيديحضظكفيلإصمواهذاواللة

فالنصخةفيمن

مافضاةلجصا



ابة

اللةايدهاالعاالعزجابفى

اذازمارلى1نواضرالىوتوثاخجاركتطانالىتنوثفيانابين

عنجميةشةاالإالبدجحاةوكالحاةالىاالبالعةبقلمافيمبائاوردك
اصرتدقدوبعدنالبلهاليياآتأروحمدالححافيودادكدهشهيرصشوقي

الىدفعتغفقداألفىاالثالد3اخميدلمؤلفهوالحبرالمبتدديواتبارسال
مماألانجدكىلهحلالاليكبآبحثفرطالعحةآحجدتاتوايكفاللتبعالة

كأدانمفيدضاذالصاعديزنفلماأوطارادراكطه

بهتابةهوئخرمنيوالأحديعةابرسائالمثعيآتتحضالاممااالئرأسأهذا

الدايوالسالمحعأوإتكءالقاةاوآطالالطحيعةكالك
فالتشةفيكه

علييةهحستعناسحالمصتاتصورة

معلهالمتلمجذت

اطةحفظاصاالحزماالستاذسيدي

ءالغذاالمالحاثاوءالحخياالىيالئحاشثودتطلعحئاانرارالىصوقان

اتجابحلالمبمياسباكححنرعنيتنافاضاالىضاعالمالفطيمأو

بمايديالةبينالوجردخمةقدرفترقدصاللباتومنعالغذاقطحأوالنور
يماازاطاقوىنأحدولملمجقعيةئفتحلمالغيهاالاالشمننياعتر

الذهنلوحعلىحدتواألياماةمساعاغشىآقرأعليكإذكتفليتني
دمالهحدعىماذاويمائقةالىالجليوالمفاسيراالئقهالمقالرلمثا

بيينالرجيحايههعيةتآشصالتيفالمسملوبعدالالبئالححيففيهأاذ
عضىاراثاكاننارعريضأ



صافالحتافىعألصاةصثوكةاحاراتتصالمىفالخياوكذاذا

اتبرصأتفالاالحنالكالبرعطةالحاتبوبكنبهيتزثواحاوتقريرا

بباتحاخةأوعلمئاساحةةءفحااالسشأألستفهاماطاياوااللسحالم

الرسالتيراخاألستاذحيردصاحبأتذاتلمهذااطاجماشنجخاك

والسالمءاالرحمااويدعوبالتقديميستأشاخامادوتيخاللمات
كايااالد

فالتصنةفيمن

مستورلبيتكحدقةسؤالحفهـوص

صهـويمكاع

بقائيمابطولالحهاطروجبراللةاعزةاالمغتغاديسححنرةالىيان

الىالاايمامعثراتحبرفيتااألاظإشحآالواارؤفإمحالامما
عنالذردفياححانروجههالمةهوجفيجودهلغيةفهماليهخبرهمر

رسديههعوحضبلثروتهالدهرجمثؤدفالتافنذتوبهحمايالشأت

حعحية2األخحاغيانهشفييمعالافاغنفدوجقهفيإزثاباب
سوةاتصنء5غااماخل01صجانبكاتافتراصأدكأكاعج

وقمةبهاالسائاوقفةيابيمافوقفواعليلهمدقدتعالىلوحخالمولىعموات

تآفرهنستدلةيم3انخازفيقيقددتةلىوالحهافاتلالحنؤشتبهإتجير
كادرخنأحادسهحمنائعلحأوالنححتغرتةالبراراخجاححدحاطا

اهينالمتأوالمذاتمللواباثحعالمئاحرينعدداححصراهذافيممزواناكرام

قدانياالسوحاصاالخاماياشاالدرتمجعلهمم3ماضاحاباالصراف

وصياحكمالحوعمنتضورهم3حوتمايموتحقةليو6لترمالولاعاف
دكرةالحهتالوماوبركرالمقامرةفياالسلصصصرفاماالىإرةاتهدا3



اسعلىوهوتعالىبحولبرحالبمنلتاالحساترممادببغيحيماالبررحلتيت

فييماقليمن

ريوألسواكمثقالىليفاثابحاتهاكإناصآبإجؤد
جمااالد

فالنصنةفيكا

خالمارسائااحالبابابفيردرجومما

عإكااثالءهاك

قاملقائماصاعرس3حمور

وكنرباتالفىشفي

اقدمفيتاو

العبيدءهزالءحزااالسائمةتهمبمادخاراقدفالنرعاةلن

خااالناكخيروقتامواروعواكالخحنرتحهامافرعتكذامكانفي

اواوسعوالمساقإتالىوغراسزروعمنبهاواالرسمعاقةمنانتقاواثم

تاقححخحهبمااالصدورفارجوفالتيدرواوممفالتاضهموصشوارضرتاشآ

تردعهماقيابةالعضنالجافيءهؤالحالاعياالشريعةوتوجبةموالناعداله

اجترؤواااحهمالحىهداالتماوقدشاخلتهبمعلىصمنوتنثاص

ضدمشكآنالفاليةالمديريةححاحبرعاةبانههماعزاراالنعاالهنىعلى

المديرشاغحخاتفهمواكاالحظررات4اوخلىلذرييمااجمتالحكومة

بدهاالعراقدموالييمايرجعهذاوالىكاجنايةني
فالنطسةثكه

الماشية



ءقخماأغاانخائمااحارض

ناحسةديرمنخاحخافي

افدمعزتاو

لةردغاستصشالظفمإلتددتقىقدااسوالنامقامالىارغ
اجيولتاأهانرجلثأتعاكاحركغاعلحالحبمابإلترالحافخللمش
ءصاااالاسآذيالةالهواخاعاححي3ذالذلةذاذاعليمخران

ئيدتحفىيفالمضالمقامهذاإلىاألمراآقيوقختاالردددفعصقدالححاية
الآصاصدآرساقدصافةاضالليةااالحيةحديركأالثأتالؤينعحاحبةلي

االركعاكاعيا1ةآاإلعللصمحةالتعدححمعالعجدهذامتراالى

يهةاصارالدثاخئأاحاتاالهـكلساغائاحذيوعدكنوبمزاجيةالح
العدلهداواتصليالهاجافيتمعدلةاذلمحا4عإتجابرى01غريبأحروهو

اسااناجاغإحياسندبموجبالمالتمقدأراالمديرتذفي

المحاماءنجسالمهلمىوالحىالجحجععضدالبوالميماطاتوثعلىالحافسخلين

ءالحسوطادياعاضايخافيخالحاكأفانحعفعدحياتماثااعديت

طربيىيزاتقادراكاتآفادالئاميئخثيقدكاتواضاحقنهاراهتحغ

قرشافهالثوتةذفيولياخسابقيعيآذلدلجوتالسنيةمةالحص

الذيماآماصاالمأحؤرزاكالةسوحياذافااالفاظايدالشوةواإلص

جميععندوحةامديممخةاتياواحائاآيقذفاتضرحلييماالىيدساتلةاجماز

حزأالسأشدميامقابمقاغأسنحترهومةرالحباآلدالتالناحيألأهل
عيمتعحلناليئوالمافتحضحسنعلىصحقراممرأليمةفيوأجحاهم

اذيالة3الريمةبانجيوتتحرموالحوتحمماتصهالحير



لرخيلرءاالأشابنخالشحخصوالضثتادماياالممإثمصافعن3دوالالراكر

بحدهافندم

فالنسضتفيكا

لمتحرفصاالحقي

حخرتارياشدمدولحاو

علحهيثقكاالظلمإلزالةدخبقدممنيتخللبماوالناعدعلىيعبز
اتحافياحلخابةالةأعزةحرفناوحلدياهـادلاادعيفيالجوران

بالدالنحاوالذينالمإورينبعحقحلينةفساداتاألجميهارفيةحالمهذه

المليكعلهماسبغفاالتيدلاانعمةفيالمححريةاهاليزكلمهثاهممن

الناسدةالىحرفيهةالمهذهتجويلصوبمضةكأوعزسريرةاللهبداالمعخلم

ماطتوالعدلرطا

عقاريةدعرقفياليةخوكتقدالمجاألقحخامحكمةقافيفاتوبمد
عااشهراربعةوقدبليءكلدعواهبمفيبطافيخصوفاكاتولما

أدولماسارةاتحاقدكعبانيثاياهلسقمنييأواياارركمصدولي
وحيثمالحالهياماألفياأللئيءاأحآلاتصتوالامساسرما

شفادعانجةفيرلوكاتعلالسثقالالحالليتسوعلمحريتقالمقامقاغات

رعايةفيالمعخيمرفالمتحوالنارآنم3مقتحرفانةعووخسااللة
لرليوانالمرهذافحخافخاليصاألضةأسافةولعاتالخللمواستتححالدلاله

بندهافندم

فالنسنةفيمن

تخ3اكلخاصةصااعحدتطلبهاا



ديرتفهجوىمورة
ةاط00011

وصاعاس

لريحخر3فخدادولخاو

اولاتاللهأعزةفخساححردراةيحدلتأءالدعابحدالعجدهذاشيب

آلالحصواصارصاالىالتغتاذأعاالىوبقآحياقدوالنابهزاهخحطاب

الىعايافريراعوةييهوهاتابأقيامدلاحمباكاموحوخداهـلها

لحسدكفانذلئهوخاتجمسبسقوحلهماندارحكسهائخرانخماتهمواعا
كلعرقدالهحابمتخرممشدجموجبديآالغماليةاالحيةديرظاهذا

اكايرحنالانةتهارفاكهفخاحلدالمدصوررالمديراشنهرخمةلأحاوال

تغييربرعدشةخلفرتقدتشنقرئحوتانةاألاحديداداصلماعحتب

موالناغامالىصا1ارثاايمارتفاءصااسباسثحيحوحهوفاذاالسند

واالؤمبالخكثيحابآوبالممالخىاتببحنةأكخنواتكنتالمعظم

تجححجليأفيانءالوفاخاروراصأالعدلمحيىالمحترفاوالنمنفآرحو
داللمنحاوثاحلمارةواطالشضرماقهبئالىهدالحةمهالححد9حة

صا

لندهندمالواحلواالصما

فالنصخةفين

إحيةيرلمىكالجطرى

ححضتلريمادمافدوآلو

مانححافباشعهرخداألردكمابتاشرقرمبممحاقةاتيد
الحغيمطاممات

قدأفالنياءحااآضحةاانيةالتااخاحةاديرتافااتفالمووحقوبحد

يخناالنخاااوالختزمشرعاعىالحقرقاإحواساورناافييدةاطلة



6

شرتةيحلفئبمااألعادافييمااويتمارعاالسودانيابحربماالحيمايتزتلف
ءلغتالبددصهلىو

المعاكأهتاخثافيمجلنححلجاكاتاإلهاهمنحابازدكاتواذ

الحرادبرسباالوكنارهذهغافيومخهدالرالئمطيوربانجة

اأحدرالتانخلننيهاهوأحااحمأاكثالمسااهذايحلفااتلألصولوالذي
كماالةاحسابنعندةوررداختلنموالنالدىانا01علىاعتماد

توالحرصالكانححيرالايراإلحخلةواالخرالحميثةالحلباخعتحنىهو

حقيقةلةحمنمتائكرذلةرمالمحنخاحلىبةالمهحبراةالدماحبانيدليولم

تلثنىيحاالاحهـنسادواالحالحالتاااوفسأداممالهاختالللديهوخلهرصال

ثالقابراذاتيااتايحناألاصثآصوكالنوااليرعاواخدروالض

ساةإاوأجمةفىرقاباتصالألحمماحاصخالثجصكاواتحساوئهيات

ةواطرجالقياليحقىخالميحتخزياللةصالثشحاحةيدجماكاتران

راكيابالسثاليحابار3اخااالاياكلخاتستمادياعنهيداعأتءنحترىش
كحدوضعداثمنافنسآلوكالفهوكذاحقوقناناستباح01راما

لندهموالناأالصم5وةبعللحإلالمراهيماالحراس

افطالنيةايةاثىااحماءالالوسنةجمهمن

رفالئارفالممافالضا

هدانصلىضريمياحصوكأة

المععليناتمتحرفالدولهكماحبلمثتام

حخرتلريافندمودرل

احاالجاحاليةحرإاههلاهاعبحداعندماراركقدانةاعرص

ممااكلمحباشتذقداتجاشمنا5صيررأتلمااركاخهاالثهاعزالعليةالدوله



رااكأهلنويغصبوافاحق3داحد6اإصملواتارآرشكوانيااايه

كهفيشآضالمائةفائحقباتيموكاحةآصسلماالوحهجماملمألكاةش01واإل

عادحمعق1يخختئوالمابخارئححقانغيروالمديوتالداكأزعايةشنهر
الجلفؤفيالسإبهووهذااالعيانتيتحخعفونةومنآلالعاةخالقديمة

االصمابقارلوحدودةبيوتفيانحححبقدماردخالارحت3رتافا
رباصانااراكححاابعحدخةاردالالمقطاناكز3ألحيابم01على

الجحيااشعارحاضاداتاسئيخيثالسنةفيقرخإلتاألشاتيشبالمانة

ث16صهالداصتغرثاالقليهاعوامعاحألتراالمااتاضيراإاقإ

أحعحثحالاماكاعثاراربعةاوتالثةاكادألثتجنلبيحهاحيخ

دفةايااللةاحاللوالنارعاياتبانةإححرفادذافاولعد

ثمصنإتثالثقيذفيوبقيتسثىالث7اكألحةالتابرافالناصحدات

اءأصاسةاتمنىيطاانةالادارتهاهتسةلمالعانوفهاشأداهاقحمإحة
ا

ةاصاحاحبالىبمانيوقدحالة3صاأسخداقيبمقتحنالالى

ثيزجلمءالىفاطادرةايضواللضاللمطاواحمييءالقحخاغابمقائج

ردايموناتعجةالضوصننمهملمرغةهممانألضتالذكامسألةعاعنذالئه

ثبيفزقادمرالداياإلىذلئاياحقا01الىاحمنةافيقرشآارسإتمضغ

نيوأصالحمظتختواحخرنيساةأشقدءامخاامحماحباواالخمسإلضاعلى

الثكايوتملىانهرالظاهرجديتهعلىواطدعحةاالسراقعةدةحغتفيبالدأل

الريبماألعصايحدراتجوناشاحايااالمقامهذاالىأالحابرخاعريخااذ

بسببيمالحقتنيالتيواالحضارباخافىامهاكحلمحاسةإلبماالمدكورالحابر

غتة3حذزير

كأيدلصلاي3



ابمةاوني51ثاالقافىاحورماليمااعحإصانواحدرةالردمحاذءبةكااما
بندهافخداوالالوإالحرلوليةقبخهفي

فالتضخةفين

خرىأححور

ييكححمافدوالو

االبرزيذاداننانشوةحةالنةدهاالمعتلمؤإناالمالعدهذايرف
اا

شهرااالوتالقدويهاالنةفيونجأعثرثمانيةالمانةفالخفييطلب
سنةفائخااايخحموتشلثحيانهض11تاتاحبهاالمائةيععاوناعخىاشاشفاخا

ألعانونيحائخحخلل01اوعاتآلميوذاكعنفامتنتثكا
علعطدرتيتىقمممددهوالحمدفلتاالحالفيإححريخااالعرابمقتحكاالواجب
حقوثةبذرةحثحغوقيرذ5صااطآرضىالانياسالالاأخل

بالمانحقاحايمحنيدالنيوالزامليسبورخاحةحريماراالمددزجوفاشالعحاد

الجورتظابحدليمانحعتعهدفاإأاتقيثهتيفالةيرافعيأوالثانوفي
نجدكهاهكدملوليالواالحي

فالنشةيتء



أساجالحاب

نج

البمرمائا

الحسنعيإالخنارالاالدبوفيكحفرةواالحساتيمرفأتالبم
واجبوحهضااحلغيةاوطيبالطبميممطاديىاعدقوهوحماناصفي3

وربالمالثحاعبحلىرسصجاةوآصدثإحسانآكمابةثةنالتعالص
ةعالاقأولةااألحسااسثقحلهالنعيةفراتكا

لالمندلعثميتخمحة5عراونعمكأضاعاغببرممرئت

ساثلالىمنالحنربهذافييرافأترينيخأ
رةوفاالحاتنفئاوأل

هعويهونحضلالتعوفايخلهردتجاص11اصحاؤبفيالحلطهنآع

حدوثةاألوحعمنالد3حليبثةيوشجنبفيالحخاعاوراا
ثوبالحساكانةوطبقةاإلحساتلقدمالئماءالخخايمؤتانلحاع

بخاوف1رمحغلوخكيرفيهاآلننعاعكاتغمنويلبمةمنجحمعلىقحعل
حنحييقا

بقالنداالعخافتحلريقطاقادرااسزارحةسسايرجواترابآ

اناال

نحوع



شندحةكللمحاحسرشحآتحورج

االعظموذحريمااليمسميديماءبقااللةإطال
اآللالالودحسفومنالمرادفهمتشالحمداقةحقيقةدريخثقدلديوم

وأرهفتارهاآخلفثنيحةإاابتأنلمااذفحخالصهوتلحنتقدرلىعلعت

بمحضكالاوقدماهلاآلالىالسعدئحموخهافتهاشغعاشزيةأا
خالصحموااألتارلهتوإرىوئادادالالوححآالالتحادعاأتا1111
05يجااكبر

الياوعلييماهمعلخحتوتكضاايامحةلهبمتقيآونسميحعديقارواأفش
لمواوكورصةولوراالخضةاادهاانتءقدكانوهاس مصأئا

لةعرفتحدبرى01ادءددالحىهإالىعةااوتخوهداحلرببت

احلالقيماباقونهصالحد3واجماحمتازرنالودخاض
بركاتعححححيهاكاكانتكاخارتتافياللةىيم
مدكاحتبماعدؤيعرحمآلفيااللهايشوما

3واعالتوايااثداألإحالتابهـحتتدانكوبماهذ

ااخالأشودكمدوتعتقلئاقدينكتاذ01اتالحؤالحألتاوطثبخألف

ألىانغسذتءالثادكاخرألثصوإداعاااواببالقلضحركقيوجب

بعدعيادهاوقىخكاصانحاجمهاقرتشقبافاثحمىفالنخححضتك
ةعلألاعئةوانماسافأخةاباتنذالثآحسبومافائحننبدصنينثالث
ةثصمحلىوعوناصلححدرأسزالايآةيأبمسكال

ءجاالداعرربئبمنه

فعتصديقكةصفي

ضارصيصالحكأثح3حكمت3بإلب



بريدةعصاحبالىرلمالهصورة

فيهايإلبيخحااعالغنافي

اللةةأعزءارحخوصالفخالقدودالى

عاما8ااعافيخإكنفيفيخؤلمحام3اكاطاصءالناجباذا

فؤانسةالنبيهمؤانةحتبواذأوجبعاحفيإهـمثواحنمن

بالمدحأتلهاطا

يربالمحميمالنسيمتفأالفثتيركانةمعالخطاتليى
نالاذبعدمانيماامنرجاعاىلبخاسيةيةشفيححيفاقهقىفقدولعذ

فيثلماذوبعدالثرقيينساراخالثنال01الدلكاتالاليإلتاضالث

الفراشفاثرمثثتييلسخثمةحأححابياللقيةاالرليةالمحاداتمنالثرث

ذفاعيةوتقحنىاازخحاهتغساءغءالرداجسديفاتنتافحقشفرين
غيرمنكقللمرتنبغءخدخلعلىصامححالزاءفياحاصوإتاالوقت

ثوبفيالثرقاعنحايىكالشرمأاكجبيرتفىاوهووالفقية3تبرم
مقحةمييحافريخآثوبفيئمالهالحرثعحاروقىذصمالعرثة

زاالعولهذاصمعلمانيغيؤافئمةال01عاداتاوينحذسيوافثتة01العادات
زارنحسدومةانةفارقةثجمحلةبأخادكانممنبلفيااللبمحثناحيتحا

وضدمةوعالحمنايىمجخاجماقتجخعلىدارهفيحاتجاهزإضالعديم
ديتيمانففيحتهاكالةألطايلزتشتيححةلمبحيث

منمحضيفيماعندالعاحاللهذاماعدىاجرنايةااهذهاسالأحمدوقد

الوجيهذلئاعندةضدارالخياحةححشةلمبفااناواماوالحنماتاط

اكارملفتاقفانمجبوالرأيت01بيالطافةمنوكاتثوالةعيالمهآأجزل

تصر3لحننئاعرق



فارواالنحاااخاترشدأاآلنمأدذهـحاله

بماءأبيخااحهتتقاعاصححراتالسذاتلخييحىلماغ

اخاساخايهالمحايصطاتاتختدانإححهتحثنةتحمهااثطةهـالكاليإل

شاهإدتىيإخةافاباشأاتبتتحدأحكسالىاكرساهذتكقوقال

االسفوبتمرطهذابهءدااالقاصعزيحةتس13دتكلصحاحبجمحضا

إحأبماالقيألثد
االحاحالنخهـلماتاثااعدفا4اوالحكعحخياال

تحالشتتاحتتاس11اداراكحهـحةتقاارشاا0طتآشلرافعا
صاكا

ثنأاورإصاثاحاياألأفااكضاتدتلماالحالاءاصتاشايةاالن

حداألاباحاتاحفاخلتتلىاتيسحلقاألتةالغةاصالااححنيعةا

جمأ

تافىسةفيمن

بلحراا

ماالعالعزيزباا

ممبماالطىبمالمنيضلهااصالححوروديدةاطارسالالوردكت

فانوكاىلهعحااألاحادادىوحاؤشاااصافقىحةفىاءسنهرةالم
صاث

لذغياوتداحمحاوئانإصاتت31ناكثراجملماشانةكحارتتدالجريق

فرحاوجههااسودقدواآخموالنااااخحاركا3تأشكثرد5دانححيرهـ

يسود01طااللافنىاصولسب01عاكنواالحتياحاديثتويماش

واخاراالحساخارآقخيرذالىاسنتاقتففاوبالنتيهةالجممثرالعرحا

لحقلبممنى3االحساال



هذالىالحاضقالندكنغنهاحواشاتيحنالعهامنوضلجوكقىوهيافحنل

الدايئإمرا

فالنسنةفيمن

حلبإحالممريحنامن

ملهانحاناالحلبيىسحديبقاالمةاطال

يميترلمءالعاآتأرومحاءالدامااكواقحلهءالدوادثهوالحمدخهقذ ماكاخأ

بصدءفا11عاجلسيدكغلىبةالةانعمعلىإللبنأاتالاحلالقاألا

علىالثانثراحسباوعياءالداالتءاالحلحاحذاثتكحيرماذ

اورالواالءالماادوواعاذامحاكنمفيخكذءرذكاقلحائهحفا

اآلالميذوقوتالمرحنمانحإراحاسهاقياسةخللمصايىحنااأل
دقسلاواآلمخيحىفياالكحابةعنهماطاحمالركركبثيبمتاحةالمبر

علىحرحمآنمااعخلمالسرتستحالمىالتياححةالجباالممالفهماين
آلالملتخفحثمااوالمريخحجاة

انصيديأنبئمحمودة3خطةرالمدعءائنانثقالعتناذوبعد
اتناكعالجامناواكحثرقدعووجهاخينةالمأهذهءغاآمنجماعة

اممالكمندواوافمهااسوتوفهاوشدءااالدصخبثخنجت

عليكيحلعاحاآلالئأليرسمتدكفى01انشحافيوسرعتائاالجراحية
هبمحرنتلثالحخلميصحدلمهماحلرخإلإفيولحاتةوروصهارةراعةوخغأل

يحىاعةيخا3كأقعاثواب11فيدكتوعلىانكوممبرةالئاوابم

نفححكعلىفركنححتابراحيةصالاالفييدكوخةالجايخارتلحلفائا

كمدورةيتوضااقآراوهو5انجاردعاالوشحلعنةالعياابرةنعمفاسقاط
ثةح3ألمرححةا
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بأتتكقطحوااصطولداعحرهاحماناهفارتخا4ثفيهوثانتممن
نبعحناكات3ار5لحرعأحلبدصآحنثانائاخسيماكماافخحل
لىجارمدخإكأراءدخبماثحرحالزتط4إسراصذدءتعالجت

الدامماوإفىعزيماتجيقائكلتاولالجالديسعداتانةواسألهذا
فالتةسفيمن

جوالة

تاحمتلةالغماظصانجابالى

اثاحااثافيرإصاااءادأاداكتفىكالىنحواشاثنبهأشسرفيقد

د3ححماحةفيااالنوتاتءااتيماءالخناتبهتقيماعيه

حاتألصمحأرزيماااراحاثأاتالحخاتتأفىاذقيقاعلى

خاداليهالأإافاتإالفيأصححسطالرعنالعحادحةابرةنصفى

ء01اإإإتاتيرعوتاألششافاامماءوجايمءةعاوتاالوساط

صنيابيااايأنجاالصوراحدتءياصاسزافي3وجومخم

تةتاروأصنلتاألخاأشتفيءرااضارالالذياالحعافمن

رؤيةاتألأآحتهااواأيايااوجوددعنىتتلاخنصاجما

سإثحيالساساالكاحوأتوليسالسيهاعاالدإأقعدد

صسذاىآلالحاذألافتأءرانيأوءصيرشمىاسغإرواتبا

ااسذألمثفااحالاقتحنتاداخاارحاتااابر3بخحخلةالطيب

وكثيهةخساشاألحساتإاتااشحأتلهاصالبتخسارحةحمررالاكببير

01هـالمومهصتاقئإآلصىاتهاحاذلمدأاتأألتءشمااكاناأل
ماا

كلمءكراءا3لجالة3حرذلام



نهياواحددغاذأممنالحالدطءاكالكأ3خزاافىتلحضمماأذا

مناقلالاأحراكثروتهنجرافىنخحاستدئياألحعوإيرقإضةدةالعشطا
رالرئياخكهالترححهاياششيخمنة

الداجماالمارارجمةاةحعلماالتالركااااإلمسؤشايةوهذا
فالنصةفينا

لعمفحبافىشعوريهتاا

زرااكردءأثأحبمجاحهافى

كذالئهالحفيبمفيشابرثااابدتفيللاشقعا
كعاشضيمتحمؤحاتددشهالاعأالةعحدحاتاإلألكتخحلى

صاكا

ندرراتوالغيثابمإأاثذايهاطأفءاأمحائطا
كاصاصجاحا

ندرةكاتاذالاطكاخغيرءانشدفابمنجولرةمجعاءاشىأ

رقيعاتاراهذافيمحيمااااحليتجإعاكاإواعاوراالرآاودحو

اافينكحيرلالتوالحضةمحااكالبتءإصاوباافاألنتر151ذأكا

أالخالعاالىتحرباأألالايهألححكةالاخطااألهيماا1يخاالففي

ءالحكمااحدقألواذاوالإالفياألاألإدالخحااألاحاتاحادااال

فياكحطنحتي01انثرضراتديثشاصايمةاحقتثااالدأوشكعديهتال

الحميدغاألفىهذاحاتجاعاخاسالىجباترجاخةااساائداب
ارسلتائينالمالوانداهساأتداحاصايمآتبادعوىج11و3لقى

صمللىحمدوساعةهخاحناحودتصخءاذشحمسالشالمهإمه احطحأص

فايمانالفاسانالاتألجقإررصهفىكاتواتشكذقوافارجويخاممات

الدأيوجاعزبخيماواحساتحنملوردويديمكاخيرجراةعي

فالنسةفيملى



هـ

لجواتا

اال3عزا1الححايهءبقااللةاطال

أحىخاننهةجماوآلجآكاتاحافعلىباتحلفهدليماافاكأاباررد

الطاطسوخاانعسادتواألسامنيماحبيماحبماتعنأخخاا

ءنياااالماقارصلهمتجطناصيهاوالعرزةذيكارفاالقلبالمايحى

كا3تاكأيخاحةالاالاالاصافيهبميحدشاانودحممياقواا

افااحتطاععماالحيربنكلعالأمورإااتالحاعحشابةالقصحؤةالىةاألساا

يركتالتبحهتخرجفقدفحل

لهتحارجميهتالمعبااصاصةاتادحمديةاالتوكحلت

الحهااشيحا3رمافياللثااإدنةجم9اغئةاهذفخالاىمماوحملى

اتاألاعكالقأدنيأليحقاغأهـالجاتخححيحبلتألشاألعلىاوالمقام

ايإلمىااكلهءضااضهمإ

فالكاسنةفين

حخاخفحراتيمخاخبثموش

ةبنحاالهاطاتماالغسحديإتصالى

تفحألماهمتالعاحاواصايسبحروفأقيب51حاهخايراقد

كافهانهصعت3انخرأشحصادمحعاعباااقممتكاليحتهاتخلححى

لرحاالمتالاهاةتدفيجمافالىغرووالاحاالوكموأفيمالالعطع
ونقحنمتالمعامضناعةفيالبقضاحهأخذااحذاحلمتالتهااحمباا1رالة

صأ

اخهتثذ6هوححكاتجيمطاااإااهننيخاحهسباحآرطاحااعهورا
الثهذأدركقاصايكاءتااألشنحيةاصالحآامحالببايئابمياظى

رحااداكودانممه



اصحؤخالتحتافويمدحاذلحتفاألقاحاكيردفىافتلقإتءواهو

ياحأليمإياةيااحلضاقوالةياةنؤصاجررإصاالهححلالفيىزإلمنتزا

أعهواافوآلالهالحافئافةصئحرخاإلغفزوداتهطفااااكهصا
الدايكتاةاظقاراحاالعغى

االالصةككا

لمتحرثخنإتررق

يحكححضصحبمتادولحاو

آلالىاخنخيمتاااءاطاإفيإتث111ا71يئهذااالااخا

أفىخاار11اتبعدواألسمااحساحااجاأاتاارمحنتإفيتممعة

توادركانحشواالعلمنحريتجمهءغداهـاالاوااطخمةبإتبمنور
ااجهبقدشديذاسعتاداتلضوسحىابحيللماجمايةونوأصمراتاح

ثيلرببئءاالقحةتوخالنةواألعناتحببثوتلةاحبواحمذدورقوااألت

ياقاماتثيخيىشللانعدوالينصثآل11وشقيقصهالحفانةاقايا

كانتلوعايااللىرآفتهوشط5خلوحذثفالمحئنيمأألعاالفتدلحلى6لحة

اوبئسحبمثهوردولتهضيمءلةالةاىيزحةأإأ31هأاألوراتآلتكاالحا

كالكاأمرصفةاناعةااىلمابااأللهححبرحلوانما
األفىباالمىوءوالتنااخبرخلتاالخبرتحوتلصاحةاالقحماهدأعقدةتخوي

اوصوسوالخاخدثاحالفياعاخةطاداذتقبواآلالناتفمحعادف

ضباخاالمحميدالشهيملحمؤوغايةاهأموال11االاافاتححب

اتكهتاحااوااصضايافياحائزانوزيرناوا41لوالححةتالحاحالالمتحرفية

لدهلمهـتهءضتا

ءاهاصاقحعاشةفيكا



احاكااالب

ءفي

يخثحاعهااوالشارتسائاصاالى

فكرهبطائىئحهماتمحبراهاتري001اتجارباإصاناافيماتجىالمملي

يتفاقاتوالثاسة11زخحالئمتاالستعازوشاناتالمحوشدحاقاكال

نرشالالتذأكلةإلساخرعاكاحئىلتغرخثححغالويالمحمانيباطراف

اوءيماعرشاورداخثةااوانالتءضيحالبىاحانخاريةهرصال
الانةكتفخمآلجرناه01حلتصساأفيةرخااتمجورفالآخرارصال

حدةاحهيئرشاحمركقألضبهؤاتالااللهبميحسن

سةنحتةتخدودتالمهفخرضتافينتداااواألننغيذدكعالءوبنا

اتةاألباأبحااتاداشخبمءكاكالفبمافىصاصتوفىكااثيآوم

فاةآكىكنيايتحتحجةاتايححمفالم51ساجمحايربحوحعاتورايدور

بخاتلزهتحيثتاالاألولطلةثنغهوالبضغعسيمامستقلةمحنئ
فتأكللهالىصا

فياألقتحطاداتةعلمجحللماالمحارةفيكنروريططااهذاتواعا3

داداوااسةلرحهالمرادفيعاواتجاناللمقتحودتوفيتمعالرقت

انعلىيدلةهاالياكوبههلةتنثثبماالهالرسئختماتوينبغ
اكاوماحلوكختخعلىحمرجىالياكوباعاقديع51اتجه

االشسانغاجمةفيحلريتهمفاتناايافياتجارةإربابعادةمنذالثه



كامماالىاومإصاكحاحبا

حصمحةآدير

ةصحفيمن

دقاؤدالكأاألحؤامااحازبلاالجطاحااالتححنؤقا

المأنرسةاهدتائاالمإمثيماثوال6يهها1اشحاحثنوعاترامإالحادابعد
ريةإثمبانجاىونغدداخداشكزقرألمأافياعركقحماالابمساطا

وحآدواحهاوتعالتااحمعدىردحإامحلمعحلىوالسيماالمحالخةقلض
كاتجهواالمدارستالمتلثتالوروتتوكاحليرئيإتهساةونتضاشحروفها

اخقلانهفمنييرغلنندأشلمجخاثمات4أحثحأسعةااحاألدائخأحىإحاللهرا صاحما

هورينألمابرينأادحضقيوكأثما5ءحثاافىائةطلىؤكاالبعدتفي

واسعامماتاةثمواصتنيت4االلعزاردفيأماإشاواخرووظألتفرت

والجداذاتهبزنخفيادخرءإةآلالتقرمهراصالحهواححرت

فيالفرئج13ترجلالىاححاآلاشناشاشاححاشادنالصجعاصتوقدآل

حالح5مناهاوخكللأحإحهإخلبعحكاؤحبماأظةءثاطاابثأواااقةشا
كمدقاشاتخاذهفيتشأألتاهآلاتمنيوثآلهاماخاهـورثداآل0االألد

عارانحاجالسديمادءبنااقفواطالاالذهاتلجواهراتقصوساراألفارلدر

فالنولدكاالحترامابتدآبإمنا

تخاريمحااالاخاركسوريمحات

سنةنافي

الةحعخاألالحترمإحدااحطجظاق

شة6رواقيئاكلتقالاياأعرساماألكصأأإملمإاءاحيدابد

الورقصاعة
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ورناحمالدااالالمجهلمثارئمةااالججدحةصحخةاطاحاريريةأابحخاثانا
احمحعرافياعاةإاكانح3محاإتجاألبماألىترتلتوقدطررألمتة

كاثتحتفااصكنهاتجارياكاووواالرعالطشفئفيغبة

ملتحتىاقياالرسيلانخلرهالمثممتاتباصاتيرسلبحخائحالاثنى01ائخة
متتدى01طاالسعراعرفياداااالىاكا

لمجناصهاقعرحةخداكافيىتثراعايءورجااالحااحةادعت01هذا

الداجمافالنسيديبقاؤكاوطا

قز3البفيحعورجمآلات

صخةيتء

المهاكفءاأل3اابالى

ارصالسنيالمتحإمذالمثالىوثحالعفرفةراماالحفرائخءاداخكب

اتبحعةفش01يسجايم6ا1تءحاثلمألاحتجاتعنفحغالقداذاكات

مماحتخااكقيرتاتإسااألءواجيدهعاادر053هاخااكدقاألحاصبتي
ءافيكاظنخسحة

بقاكاارجراسةصاليالوثداإمماءاحهالحهراجياإألاخحغاى41هذا

اياااكعقاشاااشولمأليعدهـاجهافتالملثكإسا
فالا

احصحهـالىالالردكحررة

سهفيمن

ثشراالبفي

ايةحغخلةمإأل3ااالخجخاثالى

ابثركارتادكفيحاادىنخملةموسافؤادكبهإلنجحاثاثءدث



دشالصماحةطصحإلةحمأترانثراطةئخاشفيدخملتقدف ساىهـت

ذاكااثهاولوأممايهئخاحواضتهانائطليخبخكالثقةشديدايخاوحيث

حرصحيكلكحينيبيننشنرانهاتةاالفإياللايآتبعثاتارجوثخا

رتإلافاافا2احاوخلالماساألسماحردهاحثزيايمهاياالسححاش

لجتقدشريالادفىدكاشصاتيووبعدىحثترااجمم3فتحةمججدي
نخارقاسليافياصصنتتناصي01سابالفكاياألحاحالثةابكتج

صااقاوجودالىاظةوصئتيشية111الالسعاشحثؤياكاوخوات

بقانخاكاوااللةتصصغنائااأبعؤناحزيرشاحهاكخإلهـمحاححين

ايإهـا

ثح

مخدينإلىكاحاتكمور

ايحهردواماا ست

صةكافي

افقانقاهامحترماالجلجنابالى

رحمةالىاجاوقاتهيافهاألابلساتأحكاأنعىواالحزااسلالماادابعد

اخثحوكءالعددتتالهااكالعاداإلمدةسابعدالثهلثبخفيالمة
فياهـالراصاابمتهات1زىشالذيلهزااصهرأقانقهعنقحححابنعم

انفارجوالمخابرذتواطقيالمعافيحهأفىعلىعكوالهاوالمساكةمدريبا

ءالوناثانةاووعالثتةمنرابتاكايهرحمةلةكات01عندكيااحو

أجمااأصديلمالثتإقوالحؤفيلةراال
ثرلم

حر



وابة

سنةكافي

انةظةحثابمرمالزيزجخابلى01

تافلىفىاااألاحرشابحائهالفاصنحاحقدعاالالحمرةفةشيهضسالمبد

01جهاياياعزاحلئاخاالمسشةتلموالمعاتإتاإألضاثرحاااححولهتاكمله

ءاليم01حجااليخحيىاثكأاححسبماححافيرآيتوالائديماثافيوصددت

القمحئاارنحسااوااالصتسليمإحداهماحلودتاثاولروىإلونخف

فيااحآااذإاكااحانتثامحااجمهااالاألصاضارالىاجماسفوالثانية
حةلمحومجلجةنحااألاؤماخلمااالصريادةتفيلمااط3لمكاوىالب

برةصتااصتإضقاافيواصااخلشالنرامي3عزاألحاايالمثفبردد

قمامقاألرافيخاثادراحةضامفيألاشاداتالجكاعنامخدوحةحا

العأفيةلعمةرالتهـاألهدااالحىداعاتتألافىخاواجحاتمنوذلك

حاتضا1نجةسا

رتهةابياخاااكناحاغابمليهاعثفااتأتجاصاتلمالمعاجغةعااوا

عيأداابقاناثبحالكنىوحكلوالمه

فالن

نخاريةامحاعناستعالمحعورد

كافاصنة

ماألعااالصلجخأبالى

احسنمحاعاالججةتالثاحاءاتجالالىاللثصوحاغرونةاشيةاهدارود

نجرحمةخرفحكواتساعذكائاخااغنقادتايكأمااعاذااعارجوكاصا

كاللاذاالؤبصغيقال



معاحرافةامحالةأبخوكأوااتجاريةابيوتااحمها01احمراالدبروعتجارد
الحرأحماتبنلثاةنجانعلميىاكأربملمألتالمعافيحموعااتجارثباخاالحلم

إتفااخوااعتخوياألإكلبماارصااتقصديمأفنيتوفودعتفالت
لثاابثاترانقغجر5فياللئاخىدهبمعويتخحوةإيقمضرهشيالفبهائة

ننسفتالحخحاششنهحإلعتحفتالئتنكبمءسابونا6وحيافثعلى

اتءيا51آبةرآزيرنامحاحماعلىابعدلهغرولافاجمتثروتة
ءأا

كاكتئابالذيقايا4ايامءاعالفيلميضاكماتشااياثأراجا

لكتعرحنقيخدالءمافةتااكيرصاتحارةاعخطىإظةوأبئأاتا

الدايم3ماإحيآحاوانجحا
فالكا

لجواثا

سنةفيك

اخخرماطاحدتاالى

وحمله31حاباتحائاواتحةأاؤجدثواحاحمةإماالاثآعا

ئحاله3االعالاسلث6وايالثألمحااشدلوانعاحكالنعمسوعثرىإلمألحا

واحفانةخةبمالذيكءات3بححلعاكا3ؤالحؤاجاحةلخائط
ءبماتذهبماالتجاارالحيفيحتلجالاالساساوراكاحهيركسإدالموا

توأرحاشافاسالذيالورتولاالمهةروسءإلوقاحروحهوهوكزته

ضيغاانةحاردحهماوأماآخرعداشعنددالماتذالثخحشاصرأتافاأ كا

اجمافالحاإلمىاكءاتااوحالشااأ4ضيروخاحيم

لهاحسثءاالنص
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مانشهتخارتابربتعريىسالث

كاثاشه

ماال3ؤااليىاطؤحخالى

حابرالداعيهذارتعرءتفخراتشامواآلماححاابعداثرجو

01دكقحمقوسد6ودكتحةاتحصاديالولمثىاقال01الجافىفيبربرليليفر

يححمااولياالإشثدوإاألماايخاحالمثتتوذصاحتلىتأحد

التيالححأيعهحرحةهالىاشاردالاحدتييإراارالىاألحؤتلجخاباث
ابافيااللحاكاالىةحاحكطاشاألاححةاأااسآاظها5جحااياهاتقتدني

اكايرحن01انغتاالعرازدأكتدالمثأخحيضاتضىاالمحدثمهحة

ايهاإهـاافاشأحالءاصبإفاااللمنفيةكأحد
افلال

ابهجو

سةكاجم

آااليماإحأأتجالى

ايخاأعرحانااهرااالمالبماثإهـشاحالحلسهستااإااف

دشوااثرااناحمتاحوداآلساإعناحصادشاررتاححليحت

هنااححنجتأذثمخارلىإصثحاوااخاهـتخارةفي4لمااليثرخاش

انةفقاالإككلكهحمماضوقدةباخلالمعروشإلضاالثقاتهرفالناالخرا

سنئتفئكذابعلروصوماكلىةسفيومحاحةريا01الىأحابيةاسرت
اتيترعد3تاصمخاباانعخبفينذيماليهةلخماارسالاسحةعراسا

لماتالتنيارجتها



راكااالنكلجمرحقاثم3اإألاحآثبرصائااواغاأرجوإدا
لداعاقاؤكطالعندنا

فالن

يماأعمورة

سخةفيءحمآ

ااالعوااالاحجالى
طاالمحثيئإناصااياوإدألااستهاحااخحاحاآمح6اصااءاهالحمف

سةآلشتغاوالمثحماتةالجالم3بمازاضغاليئربوياحمابرمريشهااتهاسا
يهاآعحالوكبمبرافرآكألماتكاحابةاتجاكأتهغاماتنقددرتبظ

كاكاواتيتاصإوفياترلاللاحلمانيوحهكأألنةالىشننادد

الىالنيةجهتتىرااكراشفادداكااشاتدتخوآينيناكهص

ضيآحمرجالبرفيحااالثةواثدالتوفحرافقةاساحلاألحاتاا
اصتخيانكتجلىاقيااحقيضةفاصااحالشالىحححذاالاالثذاقيااأللرماش

الدائطكالدبساااااكااياي

فالن

حللةالةرخةشحعي

صضههكا

الحتخلالحترماإفاواجماانجاتالى

العطرهذاقيانآصرقداورتححيخائااتعرشاابماألعواالالىكب

يخاذباثااانجدتئاهـصرحآلاصحهورااحركارلمخائمحاوح

اءبارسامتخكىانسحسادتىكاتاقىاتترأتوااسعدمحبرعلطالحس

بزأنبهصثاقيعاوكانتهاهئخاشرفاناالحديدتوأفإةيرتا



لمةماروحيحثكشتخقذافاإخاصابمعاحرفىتتأتتضئتفاتاحملخاما

عادةحذاقاواحةاالمثاريطلاةإنإصاةقيحاتخركاجاابقيةأأل

اداياوجودكااصااحتااكحهـاكاتخاهالفرج
فالث

الجواب

ةسضلىمما

األتالةآهإألبماارةااالحبجنابالى

التخانتدبماالحاكتادفىتاساساماألحآلصوااحالمابعد

لصتكأواتالاهذقحلتخدحلبحائتجمايشاطتمالثبهيكحايىاذاا

ئخاريةعالقةليلخاتتاتفواحباخحةاوسخصتاتاءسالعلىااهـن

قالحدفتالحاألاشذتتض51صااضالماحابتاثشتذرتخنق

عاىق11اصةصااءرآارآلشاحياءبخااكأافياحاوإتاإإتالمتاباخؤ
فاتخةاألرساليهالنحهوتاىعليصاتكغإلصكاخءاثصاري
ايالىألتةوحتتاثقتمواضمإل

فالن

نخاريامحاااحنحاحلت

صشةكافي

اللةءحخخلففاالحترادتناجخاتالمط

الديارفيوكاألئناحثرتاإغبآخااكاكيااسهزاما1آلفرتءاهدابعد

يخرسمااحاالمثمخاءححدقاانجاحدخاحاحةالىاتنبحخعةخذابعثالفرنججه

فيقامقدواذتفامعافيئتكااخواحاتحاجمااالشاريةالحالةالخحث
صفيثتيىثةالمعاحسنتتاواالصتاالححدعابيمااحعرئزح01خةعاغنقادنا



كلمااطدبممنلديممنقتمابقبولتتضلوااتحضريممسلمحابردق
مأمرلناوفياوكذاكذاححفوتخارتخافينعتدةوالذيرمةالفرحسن

بالنفعالحاالعالقةهدهبينخاتتئانوذدتمتجارتاكيخحةبرتماخاذاانكم
حاطبكمفيسئخايامحلخاعنشبروااتم5واللةءشااتولناكموالىج
انراجايئاآلننعرضةهذاصدبملةينثحرحمماحقخاءفييقالاولعآل

منحيثونسبماشنقوماتعزمخافيفانبخديهمللتثرفاهالتخعلر

الحذيمنتانونات01علىالثحاملحسناهليةلخااتنجينانالينااألحمب

الداعونبقابماقةواحالل
ةوشركاوفالن

غيرها

سنةفيمن

يىالحترصاداتخا

جةتنارالةكذابتاريخمادرالحإتكابممنعرشامعا1ادابعد

نتلقىاالبتهاجيداعرانخافيناالىأيحسنختركهة01افرحاقداليوم

يشدجماالوجهعياحنرتكمالصعزثوسيا4اتجتالتياكريمةزححةالمأي
عاينايردبماراتافيهاعنالالستحالمدعععارقاتاحذااشبرشات

الاذبيمالممافليستالحينفيارساليتاوابالبمونقابا4مححنرتن
دألسيمانزمضذالحشفواكاحهااألخرعيهاأققداتجارةاصاعلمميفوت
اننرجومثماالممالاتاالمنخوفعياجعلتنافقدالماحنيالعامفتنةايام

هذهءانثالنايتمحتىعدعافاالكحضمنوكذاكذاسعروتعرفهناواكر

معاملتأفيالىجامريهدكيالةءثاانفوائدهاارةقيفىقيالتيالمواصال

ألىالميلكباماعلىدلحارالبخماثنوكذاكذاايهمفذنااةجهتكممن



أمياايهالناأيشنركحةكافي8سئم6ابايثحرفونااندقفيهااحالاذه
الداعوتبقابماطةواطالمخدبهم

وفالنوفالثفالن

الجواب

سةفيمن

وتالحترالسادةاحما

احادراا5ريمفناتجابممساثاننعركقاالحترابواجىتأديةكأ
واحليفالحسابورةحمحللنةاوعلمالماكيهاللهرنكذابتارتج

نخافاتم01جميهتىكلااالىصلشالؤكةهذهنااتخذرقدالقاطية
الجهدخصةوميابمالخدبممإهالنتهااعاراحايئالةهذهءاتاالجميال

ايهاابقايمالتةاواطابهأشوتامصفي
فالث

خكالها

سنهثاي

ماالعزاال3جنابالم

وسالتقأتاعركراماأليمواماحاشاتوياجكىءادابعد

اجاالااخاردةاالحصاتةعحوصحاحهارفيبمتإؤرخةاطةارسالخئاالميئ

اجحةالمكاصتهحزولفايدفاقىفيعلىخطبقةغيرهالجيأصفت

حسابفيكريحءخحالشحهرقعفاقدالدقيةمنينبغصااتاهـمخص

ذأانةعوالالسوكذااحمساالألصنجثالميزالةحماتفات3االرال حا

وطالالمافيةالسهذهلباصتتهنئتكاكأؤاألنحنمهءإهذاوكذا

فالتالداممطبقاؤلض



ول

أخرىصورة

جماسنةمن

الخزمايئالسادةحخرةالى

أفلعتاقياالفالنيةالسغعيخةفينختاقداثحقفيالواءاداكأ
الحؤاحاتوحسابرألفالتالتالثقهباتالىاسةتحتمجهتلى

وجمةكذاكعنفتباالتوعثركذاكحنفنلثالتاليئإواخوشيماإتف

افرتعرطيةادرنجاوقدااللترلينيةااليراتمنذاركذاكاةاشوت

ويهكالصممحفوظةبهابالعخايةمغحخيوااناصناالمدبهورفباتالىباسمحعنها
ارصاناعتبتيوقدعاحباافعوتدىالتيهاربالمحوخاسبؤفالتالخواحا

معروفالمناعرتجيناسافئبحةبعدألسثااهاسنبعث3اااخركا
خدكمفيهاعلافتلةا

بقابماقةواطالأكريمةمأرزوأتباحترامامثفوغانعرخحة01هدا
اجماالد

رضكازةفالت

الجواب

ضةفيمن

ادالحزالسادةحضرةالى

العزيزمنميقشاالهتانقدانةنعرشاماالحالكأنرائحقتوفيةبمد

صنفنهالثالثينكنضضتعريفةهارالحاريالفحمذاشارفي دهـت

فالقالحؤاحاتافىبهابعثتماقايأوكذاحمحنفنهاباالتوعثرتحذا

أتاليخاواوعزتمفالعهاقبطاناالربانامرةتحتكذاصفيةفياخوتهلم

هذيماالمومأالخواحاتملممعاواخبرناباالنقمياداالصفقاباكابهافتفخ
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وجماتيامردالمدبمابحضاخااجااسلىيمااحةإظابثيهةاهموعرنالهار
كاسااليم3اشمنضايساسجردظايةشااسصنفاذاواحهالحخايةمن

هذاماعلاخافخلةكأيلزم01باذئايىابمبمارفهقتشايومونقىوفق

بقااوبموخاللألحؤأمواخالعةبانقابلهاحبأواتحثريفخادوأمجؤرفى
عوتادا01

وشخرعوةفالت

أخرعحاةكسو

ضةفيمن

3باتاؤحاللهماألتياالصإصاضاتالى

ادرةالحبألوصاصاإسحضكتانياعرشلةنجايايتاماشأديخةغب

احكاصشراناوالتعريغةافائمةا3يهحؤرالةتكالحفي01كذاخبتاريخ

انراجااسترلجنحةلترذاذوحيهذاتجبلغتخركالالوفالتالحؤاجاتعاصا

إلرةاحددالىصعريمرعاحريرضقةخاليئناحاهـتأكئيخاخرةاولءليسلهقى
ذلكواتخاتساضلآلتثاخةرعااسعركآتتزبوخحينةؤ

حقاؤكوحاللكتجزتضكااتجافاشوفيهذااصايماكاذوةالىهـار
يهاااا

فالنه

الجواب

سنةفيمن

ءباتااللهاطالالحترمالماجدجنابلد

ورافااعركىةالحاهدنكالمبالثرثبخوؤمالس4تأدبعد

ةيىذاوكذابمجلنمالحكحواوتجلتذاالمؤرخةالعزيزاأككتائاميتت
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وسابعثحساباثءفتيمةااصبخحتوشركائلفالتاجاتافىعلىاسترليأية

ذلكحإلتالاتهاواثواتاخمسإلشاإطضنئهتنابلإعهااائاال

اتالىرئاسةتختناحيحكالىتسافراكاانمإلرااصفتءافيحازحثتوعلى

4خدتلجخابكيحرحق01لءإجاتأةااجمارأرتهذااصا2القبحالصا
الدأيوحالألبقاوكآماتلقاهاباال

فالث

أخرىدصرش

سنهثا

الحترمصيدينجابالى

اسعاركذامم01يدهـاصااحآتعريخااتارجهبئاالحتزامتأديةب

هاالرانخاوكاجمهاشطا1ااوجدتأذاخااتالتاعحناثتاح
واطاللمثئخلتشرينيارصإآهذاجةاولمليوافرةاكيةاحالات
ايهاالىاكءبقااظة

افال

بةجرا

سةيمن

المةكةإياماال3االعزجخابالى

لسعرورقتاسكثاتااحبئاياالحرامفرعقتويةبحد

صليبوحهالىئجتقدراتقادراتىريهالبالغمتازات09هعحبممماحعنف

بهرردااالصافءزالههاصعةيخثىاسبابغلىحالافيرحيحثهذا
رتخهاحسنهذافانالحاضرالوقتفركحةازحمهازماماحكوطاعايكاشير



الداعابقاؤكالوحااعركانتظرينكافيوانااصقبحضاعما

فالن

أحرىورة

سخةيكابيروت

بقاؤدالحاماال3جاصاا1جنابالى

برالمننانةشءالرافرااححوثاساحلىاريخهعنالافئكب
اواناتاالقبواعاكا4أأتضاارخآل6نخفقدانناوخانغاكليةماالواح

ةخدصافخاضاتإوالوك3كررصحترىبهيوتذلكشاكا

المهاواحالاراألختاالئاخدصيوكايركيكماعلىيهاتخزنابتعركق

اصتالإلكبقا

نركازدوفالكا

عاككل

سةيبيروتمن

هنقاظحالالمماألعااالعاحاجالى

اإكةبناةخااحأنااخقداشاكقضااأليمرأاسيألبمءااهاغب

آحتاحيرقدارااةاخحححفقلىاللةثااتخيتاساسعيهالمالرأس

دتتقينرجواءتحاترساوحامحنولمدحلجةالراكملمورالمنتوتتعغ
يأخذالالوئخنادنادالمدرنةحالليالارسالتجلواالهكامرلوحاعاوارفاذ
ةاشااتقصررادفى

اصتبصحاذتؤثويقالتجارناقوقامصاليخااالساصلعا



هذافيباطكأولمكااحاااايخحانعتالماالرآسوفوروحآذأ

دابرتااغيرنجابالةاتثات
خحركاألةهفلألث

كوشيروثسورد

حههطفي

سةفيتلإلشن

حألماإألجااجاتإلى

يترخجخاباثالىصهتيااالحرثيسمثهنارأشاجالةاعرض
صاعقدهـفعضعاححة4ءاالأشرامحخا9ةماإخاذإالىاصاقيااإاا

اكاأس

هاأحينألكلاألرالاحثمورتحنيإخاارشخإامحذاخادهحبمجهصزانغرءفي

إالصارواآلخراومااخائاباحخادالمهاتآلحياالتاألصاداجمىصانحلف
احمماكآال هداختمولةيقوماتااحدعهداأللاحالىاشالمنثمهشارقيخهـ تصا

الداعبتائائالنجحاءاالدتإصحلةيتاقما
الكا

كاتىحاسآخاةعصو

سنةفين

أاراعتثه4كاصحةوفاألضااكأتتنفياجزتتادأةهبتاران
ماإتاالصتابةعااتجارياضاكمابميكبماماقياضاعاكاألمدكرراقارصن

واكهاكنجيرنجساتاحرولةايتةكلااحسابدحاكرفيحبعاساتالحاودفاش

آيمهغيرالساعاتعثريومسورتاالممالهيانحخحشالتخات5دفىاساعدحما احماص

اتدرهـةاجمصذاحهقاباتفيياجعلألوتفعسرةالحاديةالىاالولىادإمحةءضا

وحنمانهاواحذااقبخركرثثالثةصنجومبحةاشنجمةثفرافأرعاثا



اصارةيتاوالححخادثياالخيتحارغانحزخمافييوجدماثمناالبرةهذهفى

بالعمهااطزوخآكاءفاففايئاكلاشاوقوالبالمجابحشلمجةححيهة

خآيدكافيقحيئوةاشا1هنيقدكتبخاشحااالموجحةاالعذاشترت

كاتبةاألقتحخاعخيبرزهاعدوا

فالن

يالشإلحالسوهـمنصورة

سنةفيمن

جخاحاالى

الرأشتختعقدالضصحدىاشنانحركاحزاما1راخمااداغب

علىتراكخيخاوقدبذلكاتقيكحكبموحبساكآنومحنوعهمعلوم

وخخحييماءيبريريتيؤبماتاسوتهدصجممحخاعيمضيفارتااحدناان

داضمااعهذاارةاناالخرتااالالافورالتوالوالعقودش

ىودادلاشلستغنيالبأذااإخاريعاغبماالاجعةشكافالبرأس
اعواابقاؤكوحاللجناباثورالىالمنوجهخاهذا

نضحهاةوفالت

إيخةحمورة

سنهفيمن

ماال3االطاجابالى

خاعزقدانانعرضاالكرامفررصكابخابلمجبماتأديةغب

ئختصااقاتتكذاديخةفيئحارةمماانةاتاقهوردكالباالتكال

اناتااللعموالاماعدفاالتخذستعدوعاوئخنودالتوفالنفالنامحغا

وفيانةاالوتمامالحفظرعايةبمعهافينلتزمحمانبخلمنايناأدتالتى



كأعندنايادفصاحهبخدفخاصحرمنأليهدياالختباراالاخاآش
ورالمفهذااذكأصابذلث6ئأواعاالحدوعحدثاالمسانةبحقالفيام

االاالحوحطحهفيلطاألتالمولىالرياحتنيركوالا1
ؤوشرفالتالداعون

أخرىحةكممو

سنةفيت

االكرماالعزنجابالى

رفاالىختلرتنيااالحراالاتاعرخيااالكرامجاتواجتقديمبعد

رآساعوزيهاتيماكزدولجوحمحكلغرصماالكصحاباحدعالكحائا
الةزتتمةبخوإبائاكأعاكااثقالاتالىدالوحلال01تيحبصالماال

صميةاللمجميعرمتحاتكوافرشواذابذخا31الجااحاحل
تعلانا01عالالجمآلىتثاثاوبىإابعمبغاتكأاقاا

معالحريمةلداتاثلحكلالاصاحتراكأضنحةاسهذاالحانرالعمم
الداعيكبقاالمهلتآعريإواطوإودياتخال

فالن

ابهجو

سنةفيمن

االكرماالعزنجابالى

تشسمماتنسآكتابائهتلقيتانياعرفاإجمبالراالكرامعب

ااسورخةحسابالئا1قليةهوالذياللمبييموانفذتاعرتالىفلبيت
ذيهبقية



اياهاصسقملثوهواالحلالخلدىتديخعكذاموحنعفيتفالخواجاد
مخئابوححلتاتجلئطيؤدياو

فيبذاكهنيتنبأتشياحهيدخاندتاغبجواواكبهذا
الهوحتخائاأةخدكهفياواعركحالالحدمواجالمألئمةفرححة

فاإنتالداع

ىأخرععو

ةصفيعة

حمرامالجدااألاإااالنجابالى

حللبقدهاءاالححإقااحدأاتهااعممحإييم111الخاقاداحغب
طاخهحلماصأبكبزصتعلحة03لةاستجلباعاالداعاهذامن

المعاوماطقداممالباصءحمبتاعايجبؤااللحفاتحساتبهاشخاانا

ائاجثحتاحأدحةهيلمنالخمنحينخدحسقهوهوايئاخاحياكشمن

البزفخالااافيسثاحثربيروتالىددهمقىكوشركاهـيكمحأو

ماحالخمنراالواصحةحكلمالاخلنحتخالقداكاتاأصيماإالمثا

مححموعحئاءاثحدقاتتقدمكماجلوالىاكيدحعشرعئتامنتأخذ
اعاحترالخلياوسجلةالفرخحةهذهاتخننتوحداعيهشانكخلنيوعلى

ظالتالداعيافةكبقاواكالللجابك

ىأضإدحمو

سخةكافي

هـزاااالخنجانجهالى

وخاليصئهراعليخاغطقدوتؤخرانجوكواهـسالمارثاهديك

تزالالفربمازالقدكاتواتاالكحفرالهواالنعليئاحلستااحيىاالق



اححعااناالقسبحينليترسلانالضواناخحاهـحلحاخةدلحلده

تصادةحوثكااوثالطائةالجدمماإبإناوااالجودمنثالزثيها

ائحةصسوثالحححفإضاصاحلتالىاتاتةواإلالممناتةواالنجود

يواحمحماالسآحعضالعدعالحجاقخلاآنبيأااالىحاجةلياودناج
ازجمواححلي4تأااااارلمثحعؤائحةإحهحااجماال01اوإ ساسحات

وشححفشهربعدالمتللوتوكرلتبحلىتمالجانجدالانةاكهواستحخع
إننالدايهاهبتاؤكالطهذاوكا

ابةجو

فةفيت

االكرماألكأاالخجمحاحهاأ

اححافىااصكاقيءحمىارصحدانةشاشاموااليماكحيبحد

البلدذالمثكادوالحمدءالوالأوارحننصمحاتسروحدكذارخالهـ

عايتثحدتوالودكتيمالجاخانجةالحلحملكتوشعحمحمريمال

ذكائكالىبالقحاسفهراكاحاتافتلخةوااالهةاعرعاجاصتعققتاو
كاخثكاحرحطاوحاتنقحلرة

صاوالمتحسكرحهثءفسسسبحيهاقنحاللكابخحتفننهددله

يناراليلمالاكالبتوتيءلىدالعجببدتتحليعافالح

ةاشااناليناالوكرليبوهوضالمحالوبالمقداصيسقبخعحانووعحة
عنتحاتيموشالمأوالفستقاإالوشالتثياإتحاكحنامماتعلمغ

اللحواتتعلعنياناللفاالهاكأحةعاءاصعاصآيتورعبةدلكفيالأل
الحمايئنامقداشيدكتحتالىسلأل

الوسطمناقنحالشاربعايئهحدااقحتمنليتبعثانواعفاأل



االداعلمصذاترومةلماقيامآمنخفضةاالسعارونتانالحهدتبذل
ممرونةتؤدىقرتمائةكافيذلعنئرةقابدةفيإفابىالحالنجل

الداعيربالثح
فالن

عيرها

ةسكافي

الةحفتلهماالكارمجداالابجالى

معالداعيلهسذاتبثوااالالوافروثواللرالخااحتقادبعدالمرجو
واناعاقياثمانهاوتقحدواادناثطوردااالشياصرحابمنالخرةاول

احببالىهـاحنحلرابفياهحماراالفانهذالمهربعدماليارسلها
عالمالىطتخرتقدصإوسيةواالماتيةبإضاالحرباتينكافيالذهن

رفتححضبالحبتالئاخاالخرنجيةولةالىاتدخلاتغويئالفعا

انالفااللمحماجاالتنرانقمناكبيراقداشاشتريتوصدالحررتجا

اوحذبمنعليتقفونتجارمواوتتالحبرهذاعنالجحثفيواقسحق

ماجماكحابيوخاتمةيةالتجاشاحواليفيبححيرةعاكااكونتهاححدقيما

الحدمنمابلجيعركنطاواالعراالنجأحواكملةءبرجاقرونةتحه

فالنالداعإلقايماللةواحاللالجانبهذافي

ابةجو

سةكافي

احالرماهاالعرجنابالى

فيإلينارسالتكبوصوالننبتكالرافروالثوثاهراكءالساألبعد

الىيصلطلبتةمارجمحعلثسالمبنبناناالطعمناخاحصلوهاكذا



بثحبوبجفاكااالحربخبرواماهامنتقلعةالشاولمعيروت
متيناآلنالسلمفاممأالساقحلةاالممذيبفنوالمانيارسيةالىبجتنارها

فييروالمىحبكةهرالىاالحالهذهعالإلحالاالركاتوثيقالدغائم
فاجعالسوإيةحراريعحيثليوعافيوخموححانافقةسوفبرسيلية

كياوثةالصلقىانارالجوكفىةاهذهمنةطمأفيفيكحنمإش

ماخالبحخاعةبوححولئخبرناانوتاال3المشجرائتنامحرأجودما
واحلمئناخاتالفيبرحتوالجانبنافيكقاالغرمنالئايطرأ

عونالدا

الحركمئةعليماكان



إالسعلباب

في

الدعراترقاع

اساوهاخااالخوبينتجرييرةقحرسآئاالدعواتبرقاعالمراد
زهيدةهديةصالاهـأويوميةحوادثعناراستخآوبأعرإنجارأولدعوة

جايىهوعاكاماعياداييعفكماةزبإشقاملتقومأوالمصحإتبينلمجريخا

الحغلبباتمناضتالدعوبرقاعهحاوتسميأوربافياليوم

سقحستنبايئتقعالنهاسمحاهـالثيمتستكالحاعالىهذهانثج

الىاالدحصتحفلبرقعةسلقىاتيحجحألالةواعلملةالمبيشن
األكل

عيراطقامياقحضماعلىحلقليااليجارمنييمابذفالاؤهاانواما

ونقاهويعحلحالرحمردمامحلر6اسويحافييمالوسعقدانة
فيتأدباالغيحةالىاختالتعنلالعدأرقاعاءهذفيإجمودارمن

وغببرهمالرعدجاللةاماصحذدانتغالهرراالحةتوبالمحرت
عركماالمفردبخحميراأللمحالو5الواحدوحقليخاالممنواوانفالعرب

الخحااتنححميرعناحدوالاانعاكاماالالئريوافقرنابالأوائافي

ترىحماارواعحاكرامةعاإهووالمراسحلةالمخاطبةفيالغيبةحخميرالى

بخحميرفسةنىالمالئهاحلحونفينواحمبيلمانههاوااآلتيةالصوربعحقفي

يعلميمكطاللعنأليتالبقولهملمكاشلالجاهلحةاهاتحةمنفجعلمالجمع
اننازفيالعلماواكثرىالملئاايثياتاثاآمارىلولاقوالميته
تاس0001فمالدصاالكطالعذاعا ثالمروابيهمحى

كاحىخىهبمممع



عرسالىدعوةمورة

الماجداالجلجنابالي

كريمةفالضةعاىالواقعاإلحدرفالنلولديسيعقعد

مقضىعلىالسرررتقاسملالحفنةثرفانالصديقفارجوفالنإمخواجا

الداعييؤختمءرهنارغلفيدامالودادعهد
فالنا

ىأضصورد

الفاحخلالحعديقرقةحالى

فالنآفةاذشاالعيالححاألدالوافيحدءيوعحسرتقدت

لمجحغورالمتنهدثريفجوحآشقيتيالى6ناالخوإجاكريمة
الديهاألخشدي

فالن

ىأخرورةح

االكرماالعزجنابالى

يردالذيالخمسوييدالإلفيمائاقدبىجوشحالنعانلةجمترةان

لةيعقدالذيفالنيمهكابنانقىداثوذلكالثمهراهفيبيروتعلى

بقاؤكوحالالبكالمةاافرنفاشكرممةإنةفعاكامنة03ثا

فالنةالداعي

نتزهالمدعإلةصورة

مااليمبابابجافى

جيمااحلييمالغدوةعاللمانهرعلىمخارهقححدعاىالعزيمةعقدناقد

ءاالربعايومحعبجحةتواياانفنرجوالححلرةواالرهارخرةالالحدائقمن



والسالمءالهناعراتعفيبرحتالءاللقابحليبالححفواسبابلناموفر
عوناالد

أخرىححوركة

الفاخمحلاالديبجخابالى

الموقعوحسنالمنظرءهاالمتميزةاالنيقةالحديقةهدهجمعتناقد
المحاشرةاللطيفىالححديقنحوراأليبتآولمالهنادواعيلهاتهيأتوقد

انفعلعتعخااالشتصرفآالشئتفاناكردالمذالحلووايةالواسعالى

الداعوناقةشا

أخرىححورة

اللة3عاالفاخحلالعالمجنابالى

افاطحجيمانشجاذبعحفوييمالفاكخللموالنالمجعلياتطعمعخااجقد

وايماةارهافويبمشالىقحمدا11واللغودءالذامقالخاليةالمحاحنرات

ظرشنحيثايخايركبماعجلةسدأآشفتدثمومندياردعاىفحخليماإلى
الداعونالعحسرجدحةةبقااللهوأحالالاظهراتبلطلعتيمابزوخ

مآدبةالىدعوةكمورة

االكرمأالجلجنابالى

مالمحزمةقرينحألالسيدةضرةهذاخمحلثاتثصرفانارجو

المحاكرتكالأنغتنملءالغذاجورقيللالسادسةالساعةالمادمالالحد
فالنةالداعيغاعالخيرز

وغيرمصمنيعتالالماوواللهالمخطقياالنحقةاابئ



اثلجو

حترمالمتحاانجؤاجايمالكريمديس
المحاعرةبالداشتتنرفالمبتالوخهوفيبالثالعةءالدعوتلقيتقد

خديقةفيتؤداألنبالبالزالتوالواالحأرامالثخاواجاتدم

الداجمقيبخإورلثاث
نفا

عشاالىدعوة

مااليمفالنابخواجاةحضيمالما

هذالألفاءاالحصهحنيمباتاآلجااالحد9بمتتيئانارجوك

الداعيولدكحديقكفاالبذبهراح
فالن

أخرىححورد

االكرمسيدي

مدعللعثصااسةالىالساعةملىايواصقاتاصامكلتكلارحوت احرث

الداعبقاؤكوحاللبائابنخناجاايدءالداعإوبذالئامذا

فالن

ابلجوا

االكرمسيدي

ردصاساتبهافإراتياريمةالإسالةاعايآوفدتساعةالحلفصفي
بالوقتونذهبلعالعةبااعركشليوفنائياشمعالحتماهالعاعرةورارك

الداعيإلتهشاهاناألنفرحمةنمنغالمعين
نجالن



ىأشورة

المحترماالجلىجنابإيا

الصديقايربروايةالمدرسةهذهفيتملالواقعالقادماالحدم
الظهربعدإفالسةالساعةفيالتمثيلوابتدافصوالثالثةذاتوهن

االإلابالجيففارجو

ةالمدررتيى

ىأشححورة

المحترماالجالجنابالى

هيدالاجيدياقىمأشاةملبفيتثحخصالخميم
ءالفقراداوللحعليمودخلهاالمفلقالثاعربقلممنخلومةشعريةوه

كالبةمجيديربيمالورقةثمنا

نالنعندالدخوالئسقم

ةمواطلبححورة

ريمالسيدي

فيهاالمولىغاوفمةتمحدعاموزءحسوالملهذاطرأقدانةاعرحق

الحاعرمحليماةبزياشحيمااتترفاناستطجعيرممنساعةيعينانفأرجود
الخاطرالستعطافحةالفركهذهاتخذتوقدتحقطضناثطرفغحقراجحآ

لجنابلةالداعيسيديبقاةاقةوأحاللريمال
فالن

أخرىحعورة

االكرماالعزاالخسيدي

االشغاكانتفانقدمثعنعائداوحمحلتقدساعةئذايخااعرعق



برةاماعديفانماياالىمنهنيهةفنييثصراناالخلسيديسمح
اليريدساعهلمثمحريفستعدةنهاريالبيتفيواناخاطرةشيتما

جمماالدوجودتعدم
فالن

ابةجو

المحزمسيدي

فيعاييماللتسليمرسأذهبسالمأسفرهمننجأعودئميديسرني
وجودةاللةاطاالعرآةبعذوبةالشوفلغليلاطفاةالسابعةالساعة

فالنجمااالد

اخباررقعةحمورة

االحسيدبما
سوريةواليالدولةصاحباواللمجدفمياآشرخااصحميحة

مدةهحايقيمانءعزوفينراجغاةالمدتهذههعالمحظم
ءووبهالودنالمأوكبارالقخاعحالنالمفحونعلييماترافدوقدالشتا

وحعفتعرفمعةالواحملةاللديةالجرابدومنوشعرأنهاوعليئهاالبلد

الداعيواالحترامالاالتجاعالماتسينبيماحائئالدخوليما
فالن

استخحاررقحةصورة

العقكفانجيما
مفارقتيبعدالحوادثمنووقعاالخبارمنطرأبماشنيتانارجو

الداعيالفحضلعريدولكوالقطنالحريراسعارعنوتخبرنيالبلدة
فالن



عريحقخكوةةموش

العزيزاالخحخرةلهاا

ءافواوكاصصبمالموجودةمناحلدالممذا01االخححنرةعاىيئال
فخمآلاهدةعالإلوحألتثقجإبلدعحجفأنوحيثالمحعارقةوحال

جواويؤلمةفييمافىيووالحراالشغالواعحلةحةأوهقدواالخءالنزالعن

عصرتأننغحنموبذالئطهنالمنزفيالحجتررةيليقخيتنرفأن
اعالدنجقاؤةوحالل

فالن

مدرسةحللحةححاناالىدعوةعحور

المحترماالجلجنابالى

نتعوةفىآلاالحاامشحاتفيالمدرسةحرعيخالثهعثرحاديفي

منءثتإحدعةساوشحنههساعاتإثشاوفخونهاالعربيةفيجانلال

يتبعهاومحلفرنجيةوراخاةاحبادسةاكالساعةختحسفالى3الساعة

ويستمرستالحاالىالخلهرلعدابهةالحىةساااتتبتدئساعاتثالث

الىويحدرجالواكاحةالحشوفانجىالويدتدأبوعاالسفهايةالىذاكه

حنلجيحلبقةكانااالولدتقدحةاحااالساعةفياالحديومثجالعالية

فيتلقاهاتناالمسائلمنيثحاؤونايحالرحوتةالعليانجمهورضرة
السنةدد

ذاتوهياجيديااوشنحزنةلزوايةمأشاةئمحلالسابعةالساعةفي
اللثىخيحبعدومنالخظممنشييتخالمهااذعرسلتزاكزهافصوال
المعيتنةاالوقاتفيالمؤانسةفيالفحنلابكفلجالمسححقيهاعياالجوائئثوزع

سةالمدرئلالمرجوتمليمهاعندالدخرل
فالن



صحاضااالىءدعوةعمو

االيمرماالجلهابجالى

بحداحدثالوساعهاافيكااطأغقهاجالحةىحاألامجبهرييهااالثيوم

لقاةمتيمسةفالمدصيتنرفانشاؤتالمديحةفقهاالحهرلمجتنركأخلا

رسةالمدرئي14ذشز
فالت

خحاللةمحفاألىةدسمحمورةا

اأالكرالجل01جمخاافى

تالثخالوااالحديومايخاابخةاضثاحفلةعتدسيالبةالخجمعيةان
الفشالفالئاحةوعلادنجحةخحلبتاحاحإثاابعننعةالتاصةالساكثيفرال

المحببنصتالىفيدوالمديمالجمعيةلمجصحاتمواخسةفي

اخحالبةمحفلرئي

فالن

دناأفى5دص3كعوش

أخاهمواطزلطاالسحفحزيداليهمااتسحفالتعائلة3أصحران
الكبرا

فالنحومالمر

المسيحيزادألخراكزوداسخةعناليإلمهذاحمبرحةتوفي
االبديةالىاحلالى

المحزونايابيتفيعاعاال

واعاعقاللهرحمةكنيسةفيعليالححالةبحد11الساعةاإلفن

مبقاثبحلول



أشكالصورة

واالسمفاالسثابفرطاليمينعونوفالنفالنأسرةان

فاللقاحدهمزوجةفالنةالمرجومة

ينيةالبواجباتهاوفيةهاماسكاوهليألالساعةفيالمتونجاة

جمإفياويقعاكاطجلهابيتجماصماخاال

اقةرحمهاءكخيسةفياعلالححالبعدثةالساالدفن

مبتعائبحلولهشآعاش

خحاطالى

الحزيزاالخكاارجو

اخوكةبقاةاللهواحالالثربصحاتليالحذلخصحرةيزورقيان
فالن

عائغالى

الحبفاالحمخردفارجر

هبقاةالثهواحاللالخمارهدافيبيماالموعودالخاتمالحادميممقمان
خوكا

فالن

بهوتاافى

االكرماالعزاالخححنرةنارجو

الفالنياالجنمنشئإصلةمعةصححآمسالخمييميؤانان

فالناخوكبقاعةاقةياوادامالفوالجنى



1الثانياغسم
كا

بهايلحقاووكوالتائقا

منيغمافالالحلمثخانالموجبابالىانالسانعلمعنيغيبال

والتملحاةوالحوإوإلثرصهناواوالهةكالبجعالناسبايئتاالمعاعقود
لالروقوصالمؤكاالحذوذلكعإرصالىلةافاوالوالوكالةإواإلجا

برقيعالمنبئةوالححكوكالوتائقبكهوانماالعاقدكتباياهافواالختالفي

بالغيهااثنيهنالثحمادةزتالمشوالمحاكااألصبالمعروالعاقديهابيهااالعر

كبفيهوهادديهاالشححابوهذاةقاواألسلحدالةباروفايئعاقلإلت

االولىالعمالديماصاألدتاانهمنايرييأوتالقبمهداااعلم
الةلكملغححذارممساألليصالحمجااعديمنقمكأءاالباافردوقد

علوئتاالرلمجةالعتودمنعقدكافيمححمضحلشرعن3عارةالالثروور
ةماحمهزاأهحكوكاالألحعرثاكأالالسودونئالالايضحاالوالئق

الحرلقلسةىئالمماعراحد

الممانيطبانحرةيرسلانيمالالتااااالالمعايرتوحهولعلةاقول

الساذتجدلصالملاصحخةاحهلهراحةوقوعلىليىايدكراالعاحهلل

والعرادقةاألعتةيخاللىلالحاصنعمدصركالجؤواكحرثةللىعديهسحة

األتزالمرعبنواياصالجاخايهكاالالمقائمالكأالالفشعدافي3الميحخلف
الحمأمحموصفتالاروضةوصفقايرالكأالفيمالمجلصعليهدالمعقيموصفاال
وذلكملاحأعاطةاالعالميخاتحاصبرثاالالحسانخاتاشتائغاوار
لبملغاالرتوىحكتراماالأريلوالخسجاودفقاالمرادالنخارتاغر

التزويرءطرومناكأمأفيالوتيعةلقاهعلىحرصحاالالرقامبدحمتاته
فاتءااللثالصخاعةضالفاارتائقلةازرللمحالالاالالقولوجمدة

كنايةمبالفيوأحمرىالتحبمسالكاتارةفيهيرحواسغأفصاتتمةالمقالامام
واالمجازاالطاصهديهرذلكفيمتقلتاالمحارطرقافيوطوزا

ارثائقتالةواماالمقولافاضلوالفاوتالمظخرميءاالتافصناعة

يئالكاالقييلهذامنثيفيفليت



قوالدالوحلناخالفمنبمبيحا3حهذاعلىمجمعوتالمعموشواسمالفقه
وأيسواوكوالتحالودائقألمحإتىتلمبمنماءالاالانوتجاواللسات
قةخثاينحمتئيماهااحاححواحايححنخالمجةااأوالغقبيهةايدالتإلعارحإلتبهحم

داحتياهددفيبيلمااعحونذصاتاآتصضحةثيمااءاااالحفت

واتحعةاثيالموادمنةنهاماتااتيبدكربابصونححد

كتابتهاكاتهبححيماهـعلىئالقا

لمألب

أحقواالتياتالمبحعفيا6شرتالااحادلةهوالبجع

قاالثذيمبانوتانقئيبدوالاطسلاقدوصامعاوموجودا
اعرححدسوقلأاخاتبةخححهل01عاىوجااحاالوكون

محنأماحشالمادةقالاأاكاعجةأضمالمىحأ3تححدرثبوجوبسلحالك

صءالحسفتحقدثالعااصاداخاشيهايديبإلتيإلملمعقدفاي
دابا3اهذفياحدلاوفى

حقاةصحاليكلحححو

ووحدهلتةالحمد

احلداتوصبنيدسحعخلءحلحخرسنةشيمفيانة

التحلحةايحاالمإكواحلدإتوحوحعةألحاعنرممإونوباعالفاإني

غراسعالحمدةتتااحدداذلكافياششكخعيخاالراقحةاالركق

ذخالدبنتلىوتجيماصتعيالشبالثحرااالئيمافىالمحححلةتوت
تجالئاوشرقاعرباالىحدودةعددتحتالممحوحةةسعشرةكس

يمالمأهذرثحتلمجميبمباتابيحانحاشتجلكنجوالحالنوشكالالصاحافالن

لوبحممالتومةصاتيماحخاوولواحقرتوابعلراتقهووحلرقيماوعرافقيما



بيدهالحمنبقجحقاحهاالموالبانعأض3كذاقدإةمنبوحيةلةعوق
لمكشبهواللمائهثمةفيالالمذكوالمببفااةيبتلميهاالوانةكالما
خالحعاحماطءاندكوشخااألساعثلعةاتححلش4حلرةاحادعإلىوألحقوال

إفيالحاخةاداقبمالوكحبأتللبصوشاهفحمايحترفحمثمزي11
حيصاالمفئ

ممرونازيد

لاطشهود

ورلببرذ

وحدكهالالالحمد

اكااناةضافالضاكافسةاالىإتنابنإتفااخنترىأاهأ

ابالالححسنفةاعاأحدممةحجرقتناهـعاىالمححملىالمنزلرهوبيروت

ءمابئرمحرتنهاحدحموتجاامتعالدلمةحمضحسوسداحخمنصلبخوعلى

طاللةنتنرثانويزيالمثممالثبافيومنالحائبمطلكالشاكمنالىحدود
بحدودتكورإلىاامزاجمحاشترىاماابالحلريقوتالحناولدخا

وآبواتوحريمركروسغاإوءاحولأرثقتكلحولالحس01ووحقيماقه
اليبصنسبخةحدودبلححلىةعوخارجفحداخاهووماابوأخ

بايخابعرخمحاالكأوليعاعحامحبحاضحسراوحديحالدهرقديممن

ءبالثمراالمدكوشزيالمواعترثةقدطومحاكوثمنوتجول

علمابدلكلةواالحااوالمحرفةخلهصالبعحايئاحليموالتوالتسفه
احدواختراكقعنتمامةبحداحقدامجلرعنالالبدانوتفرقاحوخل

البائعملككاشءسالمذلمنزاتتيواححةحعداصشحتهايخا
البائمبرفحخيلةكدالمجعهذالحقواذاتريالمحتحملكفودخل



سئةشهرفيالوثيقةهذهكتبتللبيان
يخيهبماالمقر

نفا

الهدالحىيفب

تهامبحعءحهـور

وحدهلتةالحمد

بئإتفاللواخرمجالهذاسنةثسفي

لةهوماشرعافاتةتحرمافبرئعحالةفاوهووالعبلدمنحالن
ممهانجافالنثكحدوردحإبئالىاحتحرعاخافذاحهتحرحللقتحتوجا

مساحلببهاالبخلحمحاتغاالمشحدالمجخابالمعروفالحقامفالت
وعراحيحقرأحدحوحقبهبيتالىستىيدخالوالباوبرصومقاحلح

يرقاحونوصأحرأكناأربعةعاكاالمثتملدالحرأبيتالىثمكذاهاعد

مآلمثحالتابيعاصتوقدومابئرولةلمونورخابمزجاجوجماماحةكذا

البيعهذاحقرقلمجميحوالحغريرالضقاعنخاليارالقبولااليجاتهع
اشهرثالثةالىاحاقدااتجلةكذاتقدهابولواحقةوترالعهوعراحقيما

المذكورالحيموخرجبةاكياوقىذلكعلىأتعقاكافالتبنفعتءآفاب

لحقاوحمماامالككسافىوحارتريالملمئافيودخلالبائعمالألمن

اعالهتاريخفياغالوكتبالمبيانوالحانععاكافحانينةذزكماالمبحعهذا
فييمابماالمقر

فالن

حالاطثهود



مةالمحتحصدكايليماصيممورة
وحدةتةاطمد

هندبنتعقدحمجلحنرتسنةهرثفيانة

رفالننحا3منوباعتبدتوسالصةعتلكىحةفيالفاإفيالبلدماعرو

اتلةيقالغموفيالواححةكنااالقحلعةالمذكورالبلد4مزفالنولذي
ءالبائحإلبالثحراالىالمتححلةنؤتشجرعاكاحئلةالمالعهالموالبلداكيا

والقحلحةءاغحناامحصصمةقحصديقعيةكحكبموجبفالتزوجمامنالتنرع

وشكالالثرقاوالمتنةكأيايئلمكوعرباثحبلةءمحدودممذاعددتحتممسوحة

يرالمبحذاحقوثلمجميهمباتالجااياتماباعتحانظأفاكحالاوالحدالبائحةصدئا
لولتهثصتنحماوومحخافأتةولواحقمهرنؤابعهائتهيماوعلرصوحلرواسححقاق

بقبخةالمدكواحاخحةااقرتكدادقدجابثنههويلةهوحقا

هلمكلثهةواللمائهتمخكثيوالالمذكوهـالمبيكلفيهايبقوانهكاال01تما

صالهمابولديلااضاقبا6فاالمتنتريايئووالدأكحالدعوىوالحقوال
الواحعستبلذلكوياناالمدكورالوجهلىمناكحفةمابدنفماالنفسهما

المقربمافيلةاعاليخالش
فالن

االشبرداط

مةالىحتصديقعدد

تعالتةالحمد

عنبالوكالةالثرأالقانجالالترالبائعةحالنةتحضفيانة

فيصجلللبيانوالحكهذاحخمونعاكارتحعادقاوفالنفالنيولده

تعالىالجالفقيرالخخاتالمالماآظاللتطبحقاءقحانامةمح
فاللزنءقضاقاكنى



بالوكالةحيكلصادر
وحدهةلالحمد

ناالمفالالتفالحضرالىجلةسشبمألفبماانى

تحهالوكالةخابتإبلدتتإكحفااحاألكاعنالثرعيالويمطإثاألحبإالبلد

هوبوكمالذالمذكوصاغربةإنهمانوفافاإنمنكهءحادإثيأطاحيما

المتنزيداءورااقعةالوكنااالساضحلعةاحالناعةالحاكنرتالعالىمحية
بريةأخرامثجالى01وتيوشنؤتاسفجاشعالعلةالمةالمذكوساغريةانححمن
حالنصلكثرحاوتريالملكوعرباوصشاألجنوالالمحدودت3بافىوبقعة

ماركاجحةنرحةلةكوحقوب4حمماالممافحئهلمجمم
حالحماهـ

توصسلموتسليموقبإللاتابعالهأالحننالباتاشرعحاحاحع
رأنالمذكورييمأحانااحر1يمتحدهـبثممعيةالضأحخلحةاافىالحأنإلت

المدكوالمبحمفالمإلكايصاززوكاألالمعبئاحنالموكاىأثالمتنتري

ذالمصاخةاشترعحدوهوصوالمذعبةاطجماصاسنمسهنوالآححالشي
الواحعصسبقحغامةمحجلكاذالثوثوحيثإغسةالة
ءنحااالاعالديخةات

تحالىأحاالنهقإرأختموخعتحالىاحهااغقجراتمموخعاأ
قاكيهاقحخاءقحخانائب

الثفعة

واألصلئالوبمثلهعلجهآقابماالمثتريعاكااجلاحتعةاتمفائاهالشفعة
تثبتوالالفقهكتبفي01علىالجوارسولدفعضروعةوهفقيمتيما

جواراوبتنحركابالمتنزينهيعاللمكاتحالوصلجياالجحبموصوخعنداال
الثربكحقالحقوثفيرالتنركاالبقعةفيالثراهرصباوالمراد



اتخليثآلاوصقمافيالباثياثشيماكافةالخاحثآأكإليرتإوحقاحعا
لمحالىحلرثاذفيواخانملشربفياةاكةاي

المثفوعاحراكأفىإأساسافىعاءالكمتالتثدااكأاخااص اكاحرريرصايم

الجارعلىاخليظشاخلجحلعاكااخرياثايتمدآعاوخحةبصدحاحةلمكث

يقاأاحقححاحبظابالتنحيمحقماحبو

فدخلقوالالحعإرهابالحتثارادرالمركقاراالمبيحيبهوناآقوشركلها
االبوضنيالسافالفيحلريقةنيلموانوالعلىبئروحىوالىالحرم

والمرادالقرأرمحتلحواتالعقارلتحعيةاالفيهاشفضفالواالشحار صحأ

تدفعاقياوادسدتاللةواالرافيالوقافهاحرلماضاوكاونهب
اجةوالخرالعتنريةالأرعةعز

سرحأحقدعلم11فيفعةاليحللبولمبالبجعالثصخحععلمواذا
كحابتها5وجورشفحتهصت

خاتاصعةالوخذوالىمىحةححالعاقيةشريبانسييملمازيداات
فيليموالتالتسلماكا3حتخححاعاكححجحاعابهمادكدابمبلغكذا

احتنفعةالبحاايدلحاكاورجدودتونحةااتاالكوكاتوالمثمنتالث

المذكورالثريكاكثضبىالخإلهـبلىخوجلفيحاكنراالكأيالميبمو

الحابمفأثإتظدهلتننهعةباألخذالجوالحابمدمالحعلموحنر
نهوالمثسالتنويرشجيراالمثآكأيمايدمن2الثقعححايأحدوانةشفحتة

األيالثمامةوقجحقتريالمفواحفةغمحةاللمجحمصلئاتقريدحفي

لمالصوحقاالحححةتلكفححارتالمحجحاليةوساتهسالتنبالاشترى

فيلةخقالباتامتزيواقرالقديمالسابيتسقححهألىاححرفيعلل
فيصتبونلبيانحللبوالدعوىوالالمذكوردومحنحةالى

الحصة3حال



اواعآذيديمكأنكثبمارةفيهاالنرهيدااوفعةالالبحاللالحيل
شفعةدونانجارلثسفحةتبحالرهذهحمنااحصنجعاجهةمااكحبعااواشبر

فييبيحةحفقتايئحالثييبيموكآنحمقهفياالمبييمففيفيالثريائه
الباقايبيحةبثماتاالغصالقيرأطشححفاومنةقيراحالاالولىالحعفقة

يزهدكيزامتلقكأاضلىالمحجيمثمنراىمقىنهجعفالالثمنمنباالف
عليميقالباثيئفيآشراماركتدالمنتزيونويالشنعةنيترك

كحفقتينمبيعوكأةكوهذه
ىلرهوجه

الفالنيالمحلمنإتحةتحالنباعبذيلهشهودهبحخحرةاريخهبانة

الخافنهلميمفيوجاشلةهوالغماألكبالمحنفالشابنفاللتمن

ااقيراحودألنسالتنرااراالرثبحلريقصدوركهيخاالىالترع

االرحقالعطعةصلعفيقيراكالوعتنريناربعةاكمالمنشائحاواحدا

كذاخلهالمحثحمدةالثفالنيةاحددةااراكنيتالفدكاالىحلفيائةال
اودرهآاواكالقيروكذاذاباتبعددالممسوحةكذاالىحدودة

حتةالوبمتنتماإتهوومحخاحاتيماقهوحشءرسوئحميجباتآبيحاحبة
والمشتريذايمدقدنروححةأصهوقليلاوكئرلوبلةهو

الححنبقبحنالجائحماقروقدأفسهأصااالمسفوفالثمنقوماليالميكلأسترى

منةشىفيوالالمذكورالمبيمفيلةيجقلموانةاألوكمااتماالمذكور

الدعاويجميعمنالتةدعوىوالحقضةجزثكاوالثمنفاوال

الصحيحالوجهعالوانبرامهىخيماوحووكالعقدذلألتمامربعد

الييماالمثاالمشتريمناليهالموماالبائعباعقدعبالمماطريقواالثعرفي
مثركاالمذكورةالقحلعةفياالسهاتمةالباقيةقيرإحآلوالفرينالثالثة

والمثترياذيمالثاجاالميعهذاعنقدرهبثمناالولهالمبحعفيالمثتري



عمألنةبقبحخهالبلئعاقروقدرفسحيمابمالهالمذكورالممنباالمبيعشترى
وحقوقهمارسومحعالزمينباتإضاصرعيإضامحححيحايئوشراتبيعا

رتشالومخهمالهماهوقليالاوكثيرلهوبتمالتوضومضافاتهما

غيريصنشاةكيفمايخهايحصرفالمثحتريلمئالهاابالقطعةتلك

بالمجعتتعققدعوىمثاصتريالمذمهالبائعابرأوقدفيفعارثق
الحاجةحيهاالىوحجةتذكرةالوثيقةهمونكحبحتللؤاقعوبيانآالمرقوم
المقربمافيأسكذاسنةالجمافي

فالنالءشهودا

هنالىء

يازموالهنالىيتموالمنةاستيفاؤةنيملمجقمالحبهنالى
والحيمحينالىحبسحقوللمرتنها1المرتتهايتسقمةلمما

تنهافالىالمرهونفسادلمجهلمماحميعابركنماهمااالفيالحصرفيصح

وانيدهفيرهنااورصناويبقىباذوياحعةاطاعألىحسنحذاالصريرفع
صحغاعنالحاعاذنبدونباع

صآ6دارفيشائعربعلةلمنفلياعالمرهنيصبمالانةراعلم
ثالشحعفهااستحهتكثاغبارارهىلونولكترغيرالنةيرهخةأن

زويكمايحخرالالطارئالثحيوعانعلىءنجارهااالخرالخحخافيبقى

شجرعاحاكثمرحيازتهةشال01رهنيحححالوكذايوسفىابيعن

رهنوألبدونحيازتةيتأقىالاذالشجردونصرولارهنيحعحالفانة

ونيلثمرهبدونجرالثهنشيحححفالللراهنءبثصيغولمهوما
اهنالىفيمثغوال

يهلكهلكاذاخاأمحضمونماالهنالىمقابلونيانيشزط

ليرههناليكوالالديالداكأ



عارةاحنمالتاالخآأليةوالعاهـلملوديعةنةاالصالرهنيؤخذحاحخمونا

أننةفاالاقجمكاناناهحيماراخلكاتااالمثالمرألردعن

ذكرناصاشةاتبنىفاألسحصكامحتوانثاضنهابلشفيي5حآلحمتهل
هلكوعالئيعةالوصانجالئيحافالمودععدالموثعنرحادابةححبمت

بازمماءاالغرساتركااحقتعنلحا1ااضرألتقولمجابغير

ونخةرهنكمورة

وكاعر

0009

رالعرشاالثتسةخحة

المذكورالمبلنحالتالعرادحئحةتاستثاشضدكتنيماانقىلعد

طألوذهبافتخةنقذانةاقحمةافيوكحدوحدقرتأألثحةصكوقد
يةالحاوخعةاااتكاالمذكوراللمبلكلحةصهـرحدإلوتدإتحاذتموداسعار

حخوعههءفوااشجأعاكانمتملةاتإاضاانحجمإهـافاالواقحةطيمفي
كصحجحارهخاتمناتجلالوباوجثحرنوباتحلررةباوصترقاالىحمدودد

اونجخةحجةأقحرفاتليسوادرحةثيصستوعدكمحبوسحاشرعيا

عنوعجزتينافااجاحاتوةحقحااخردعهنةاشاتوألبيم
حانةثمتديخةطحتووححيأحذخلةبثيهيبيعةأالمرشنهاحلوحائه

ولمااكأيادتاعتالجااكثركاتواحطدالباقيعابجمكلينالدقاقاعن
قةالوثحذتأتتالموضخمااهداحممةمحءااذالصعلىااكخيقى

حهتجاهاخاقةشافيابيانالإل
حالنالاهرداطش

دائنون



حريارمماررة

حسحليرهوجه

قالبحححقكذأموكنعنممرؤءحغاالةهؤامجالححشارفيبانة

وجهعاللمفيجاريامبآسافىازيددائةورهنبدنسالمةبى
ثلثةغدارةعديهلةدينقابلةفيكوذالحدحيهشركاالاالستقالال

الىمؤجلاهنالىسبةحترفلكفيناحلقحبائآبموجبشضآالنجه

رالعنةجوعالىللراهنليرشصرعجاحىحححااريخهتامنتمرهرابثثلثة
ءوفابعداالحللقأاكىدعرهناابيماوبجتالمرهإلنيخاالححرف
ماعدالالىرالفرتسديمعاكااتتقاحدوالمرلونللمرتالمذكوالدين
1وأيقحقالمعينةالمدتقخحصاواذااراهنابإدصحلمةفالحقاسهةابلد

نبالفرسيإتماتاسدلانهاارااوبهانهدحينافىامنهغلاهنالى
فيكصذلكعاىتراخياولماللمرتنهاويإلفحةذرحلهح

تعافىالثفقيراليهشنة

هقحظقامحنيتماموفحح
الهحة

تتمالبهمالوالقبرالصاتلالنيتحثدوهيناعوبالكتملالهة
عنانليهلوأوراشداالنغاكاتاتاألللموهوبالموهوب3يسااذبان

يقالولمقجخاافاثالبجحاالطحولاقايقومفحمارالخجحنمميزعيراحغيرك
فقدلالهذاوهبحكقولايالواهبالمجابدعالهبةقبلحتأواحمت

الهبةتمت

انوهوبآتيوانفلةاقسليمبعدولوهتهفيحوعالىالراهبادااذا
الموهوبطائطمنقدشجالموهوبعناذااالالهبةيفسخفالحاملة



فوهبةديآالموهوبكانآوتحد18الموهوبكاناوهبةاونجنيحة
ةمواخذادإازيلوهبفنبعرخاالهبةكنتارنجةآه3وااياة

ازثناالموهوتكاكاارجوعاكهعدخحعاالدارعوكقالمالطمنمقدارا
بتربيةوثحلبماحيواكاتاوشجراغرسارءاللةفالموهوبوابتاى

طكإوترابةذاالروجإلضاالىاحدلةالموهوباكااولةالموهوب

جوعالىيمحئعالجحورهذهئنكموردكافتيلةالموهوبيدفيالمرهوب
هبةحورةك

تتسحللوجة

كاالفاألنيحماإنالقخاححنرمجلىةسضصرفيانة

فيالجاريةارراراالىجلىفيمحةالحاضريةرافافيووهبالخالبلد

تخهالواقعةنحاشوالددءامرحوتثااللبريقإليهالمحجحلةهمل
حجراربععالالممخححدةكحدررتحينالىيالثراخاحذافقحرمحلدق

ومطجخباالخثحابةمستمفالجدراتقائمةاييواسحقبالوغرفةنصح

وجخربآإتحابروحخةرغربأعاحاشبدارظضالمحدودكةباررجلشضود

حاإنالخواجادارئحداروشماالكذاكمبمالىالذاهحةالمركباتبعلريق

وحلرقهاوعرافقهاشكاخولمجمغوركخاةلحلرعهححسمالةعوتلابإهاوهبة
قبحخةقرشأفاكةقدبرحقشرعيةمحححجحةهبةحاتهاحخاوثحماإتهاو

الدارفخرجتالداراتيحعوستمةالمجلفيبيدلةالموهوبمن

المومالةالموهوبالئهفيودخلتهالالمشارالراهبللةمنالمذكررة

مابيتمولمااماركيماسافىفيكمايتحعرففيهارفيتحانلةارفالي

بذدلةاشعاراالرثجقةءهنهكتبتاطالهذاعلىالثرعيبوجههالهبةعقد

تعالىالييماالفقيرالحمموحغأ
قحخاقاكني



ىأضورة

الىالثرعياالفنحيماتحروتحتملفاجارهومايالنوهب
العوضرمةليةخالمجاشيةهبةلفارنشرعاهجتةلةويسوحعدورهحيها

يهاالبلداراحنيمنكذاموخحعفيالواححةونياكحديقةوهو
بوتخهوجئوبآلةالموهوببملئاوشماآلالوإهببمللةوغرباشرقاالمحدودة

المرتومألالموهوبالىالمذكورالواهبوسلمةائفالنالمدرسهءإنتر
لةالموهوبطئاالموهوتفححارخلهتسفمخألملسلهالمذكورالموهوب

مةرارادشاهيرفيحححقوقهمنوحقاإكإأمخالصمن

بيهاالعقدهذابوقرعاواشعاصغةيعاشكاخاوالينازعةنارلحغير

هذحسطرتالمرعيمانوحباواالثرعيدالحلريقلةوالموهوبالواهب
فالنتيحاالمقرأالوثيقة

صالاطودشي

الثنهاهةمعبيع5وهـح
زيدبناالواهذاحممةححنرمحسخةثهرفيانة

ماسثرغاعقودةبهالئعحاالثاوهووباعاغالنيةاالمديةاهلصنفالن
ماحعدورهحميهاالىالثرعفاللمتصرفهمطلهتوتخهطفيهو

الواقعةالليمونجخةهوالمبجعوذنكالمذكورةالمدينةمناممروبنخالد
مضوحالبردقانتليمونغراسعاكاملةالمشثب6القاثرالحغفةاع

المذكورلهرباغربآإحدودةاسانوهـدرافوعالوكادونارنجوحلو

راهبوقفوجخوتللصتنزيزيتونلمجديقةوشيااللحمررنةاوشر

وعرافقهاضوقاياافىودالمذكورالنهرسدءمامابهاشبحقإنيالفالدر
الىمؤجاقرشافهاربعونقدرةبثمنبائأشرعثابيغاوجيماكامن

سندأالبالئيتريالمييمااعحلىالضدهذاوقوعتاريخقسنةهمصف



مةوابراحهاياحهوهجةحبالحمنفيحليهالسحدالباتخاخذانبعد

ظوإالمذيمةابوححار4اثذتلةالموهوتإحاواسخداوعرف
حنىاشباألعهرافيإكااليذسحانحيماكحضيحخرفلةخالححا

الوثيقةهمذتكحإكأبذحماالعقدهدابوقوعواشعارايعاركئم
خالىالجهاحفقير

افالنيةاخحسةاقانحيىالختيمحان

حمحيرةلولهاهبةحررة

وجسحهحقلهكححةفاموجااشاااحلداتجاافاازفاوهباهذا

لةحدورهحإلتالىالثرعباأنداحةتحروئختلمفيجاهولحما

االرثاثقإثقاوهوعقعبباهبةإتحااحغلالولدتشرعأهحتة

فأوالعأحازتتالثحراتبتلاحالاإلمحححلةإنيةاغاايةاثعياراشالتابحة
منمحدودبريخةجااصاثوبححقارتواححتيهاغرأسءفمحثتملة

األربعاتابحنودتلمءبجحساهأرحمتنيةاواصداباالربعالجهات
توتجارواثرلونشجردبحإلتاشعالصتنتملةلمةاوالوكذاذاب

اممدتثةثاعلىألألحستابظصحممزاتامحاصائمالنكزدودليربيةبيتوفيها

ااقااليالوحتقدحأالوراوحمذأبإنجاالتالحكادمحدو

تناثتحححاصحخاالىابحخيرالححاإناللنيلمجدودهاالمعروفةالمذكورة

بإيفيوهادوفىالمذكوشالبنيلمحآارحجماهوحقاالبالعطع
هذدإحمهكحدللراعفحاوثشتحمابةاكيقالحلمحافيوتححروديحة

يبماالمقرحخمرخمحةبحعيآالتضهادتفيواذنتالرثيقة
فالن

االحاشهودا



حرالجا

مدةببياننهعةالمنومحرحةحلوبملحوخاةلونفعةبهبمةاالجا
بتعيايئالدواحبوفيسنةاواشماكوحوالحانوتارالىانحونيتاالجا

انيثارطواالجارةررحاوالمساحةابياإلحطارللركوبهاكو

1ادةالالدابةإرءيتشااألارعدااللححتيغاتضإوسفعةإكحونت

المستأبرانحجثومنوالخولابباالتخصدخجتمركالححكلؤه

ثمهايرولمحاراداىآجراشمناصشتأحجصاصرجبؤية11ااة
الفسخحتالألتحديمحاةلجبحاحااعللكلاوأألوعحفحتغيزاكااها

الحقدهوجبانجامايمتعدصحدثكاكححسحةحاالجاهـانحقدتادا

استابراواروجإبئااحدتقللعرسضلحااخاأبرضابهاودلكانفسجت
االجارةاانعكلسختاؤهافانقاتدةحالحب
بالضالجهاءأإبرحالمجإللةاألجراامحوتددحااالجاراداعزتو

كحدمالحححةشروطسائرمناثرطحقدأتنساداكاتواتباح
المعيهاوهوألمسحىاألجرالمجاوصالاتحلسيمالمخااجركةحلةالمحفحةتعحايئ

لهمعرخيالتتتالحلالبهلحهبندش01لالماجرادإاالعتدفىت

داشالمجارةعحو

ححححليررجه

رعألهمافاإناعيةالثمفاتةتحضتالمححالتفد6ابرقلهادناكبتاريخهانة

صةمجلىالمثحتملةةالمدتسوركخمنالواقحةءدارحمافاألنيةاةالمديما
فالنبدارشرقاحدودقهاأبممابئرفياحةحلئرجوسفليةغرف

عحلةسنةخهاالجححررالمديمإألجرتجالثرنجوباوسثماالحالنبداروعربا

ةردالتا
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اخبهياالختودتقرشوكسيئةالفهاقدباجرةالوثجقةهذهتاريخحتداها

حسحجحةاحارةحاالغحوكنةاراالشرعيهعةوشالبالدهذدفيصهاالمتحامال

عفدلموردالمعحرةالحامةؤيةبالىسوقةرالقحولااللمجابعلىمشتملةشرعية

غولةمغيرفارغةءالمسحأجرالدارجميعأجرالمسافىالمزجروسلماألجمارة
ثهررصالشعلىعةوشاالجرةاليهيسلمانعلىحهااالنحفاعيمغبما

ترأحفياهذؤعلىقرسثارونوعثوكسةقرشقئةاالجرةمن1قسطة

فيتتببالواحعواشعاراحيهاسمازهمةكوالمذهودالبححنرة
المقرصافجهسنةشهر

فالن

اصهااطدسثبر

شأشاستحىجاركموإد

تسحليرهالىارراجما
الفالنيلتلفد6كاأبماسقدانمالنحةايةالقنافالنبئفاإنان

واحدةكامعلريئقحلثالثوهوالججحااالرخامنلمذكورةاالقريةفي

ثالثةقدرهاباجرةءشا01ءكالرافياعاكالمةكاةلأالربعةبحدودهامنمها

رآىانبحدوالقبرلااللمجابتىتمتملةيمحرعيةثححجحةةاجاىقرشاالف

عةفاركلبماةالمذكوااالرحناسلمةرالمؤجراالمةزلةالىاغحلعاأنجرتالئاا
فصاركورةاذااالجرةمنةرقحقااالنتفاعلمجوألدونبمادةمثحفصغير

دونالمذكورللحستأنجرالمذكورادوجهعلهالقحلحدثاتلباالنتفاعحق
بتكاقعبالواواشعاراليومهذامناؤهاابتدسخةانتهاافىلمرقوماالمؤجر
فاونالمقربمايهةسشهرفيالوئيقةهذه

الهاطودث

اجرتمقداروالمرادحصة



لوكالة

القيامالثريعةاةتإححاللتولياخيراالىاالعرتفويحهاءالوكا

وانمالهةاحذاحرريوانالمميزللححيلمياآخربيمايوأحمادأئر

وانالمعببقبولصاليواتةوحشهفيمححقضرهـالهبةإلنرلةلةذت01
اوسائىاللحعحلةتوااواححتفيخالحىزالنةولةلأليآذت
واحهاجاعلىوحإلحاصححثدوالخرفبمالبإلتصيددي

ةواالجاشءرالئحراكالبحعحالموافىةافاف2تلزالدانحتبامن
انولهموكليماافىالعتهديحخانالهابالضصحاحمالواقراعنوالححد

ومخهاللموكايةالملشإلضاتثبتالحواطوفيننثسهالىيحجنه

واالقراحقوااليداعهنوالىثااإواالممبةوالموبمصالىحفانحااتلق

يصغفالالموكلافىفهرتواتاانتءوالححلدةاراوالمضربمحة
ىفليدبقءقيدالوكالةواذاممهـتلوبهالموصسرتاتاترنج

لعمروريدقالفلوةصاللفائدديهفيماخالفادااالمحالفحهثءليالمو

ونيفالباكثرالوكجلياهاواشترآالفةلسلمالنيةاءافمةارشالياشتر

نفذبآقلزاعااراذاعليهونحةالىرتقىالموحمققيالحداشرآؤة

بأقآليبيعهانلهفليسبخمسينببيكلبمب4وكاواذاحاالموعاكامئحراؤت

الخصمرفيشامنبالخححومةيوكالانعليوالمدعاالمدعتمكال
عتنافذبالخحومةالوكيالواقرارالعدليةاالححاممجلةفيكماأبىأو

مأذونغيروهوالحا3دبحشيمآترواذااترارةحلالمويسحقلمماسكل

الىحكومالماليقبحقانةدالخصوللوكجلليىالوكانةمنانعزلاالقرأهـفي

النذنبالميححالحااءىليكماايخعآالثجحقاموكالنيمالمب

مطلقةونتقدوالوكالةبالححلحالوكالةحختتالبالححومةالوكالة

مقيدةتونوقد



حللةلةوحمما3حب

بإحمإنافااوويممةالمحهذدالىالمثبراجراافالنقل

لبلدبااننرجمااأبذافتحرزجتالواتعةامحهئييةالجاصاالراحنيىحمغ
وصافىمخمافةإالبقحدمتثيدحهعيزشللقصةحةوكاورودهاالمحلوأإلفاإ

هحرحمضقححنىاطسلمرايمباآلحمجاساوحاألواحقااتإلالذيبالحنها

اعالضقببص14حاالوخةحدايمدشيحطكحاءاومةو

فابفيوالمبحاتواالمانةحةاأثباحخاعاصقاويباتنفسهعاكاوتعهد
تحااحةاالنقإلشة

ةالناإدمةالمحقافياموفي

دةثحةوبمحةكمو

اورعاويااءبركاالمثإسحاكأناادالةاسيالمدوتاناوكلتتديخةبحا

اشحفاإراحااالواحعةالفتألحونةليدعوىغنيبالنابةيسيرات
جماضيماإأفاورثيقححيبخكتويا9بيةاحاسدابحياحونةالمحروحة

حايميحاإحاحراحاححآحلةواريمافالىجمالمذيخايحاوباحاو

بانافاذوتالالمدكوحاالويمولبححايخاجةجمحةعاةكابااالفذ
فيالوثيقههذددتصللبياوءاقاواالسدثامننجهدحاجاحخموت

إنحاالمقرصافيهةت

الاطدشكل

الححلح

علهالمححالحملدالسحاوااالححصرلقثلالنزارفكلعقدالحعل
ءاصأ

راحعنوسدحاشاقمنمححلااصساثاألثةوهبغخهحألمحعابهوالملخكلى
ارهانوالحايخاخعليهىالمداتراريقحاالوالحموتصعنركلح



اوارانمعنرالححدحاشرارعنلمحالحدشاثوالفيموتهسحالحافا

وقعانالييعمحفيالنهحإلتاااثفيعاوخحةاالوالاتعاسيم
فيمحاوكخةوالمانيصخفعةلنيمواضاداإلجامخهفيحاالالعنأ
ريؤتبعلحهالمدعماحتفيةاللشوحتلكلاحمايئاتءرفداالمدعاجتا

ححهتحرىوالااالعحةاااكاححقاضافىفالتنئفحةاالذلكعا رحصءكا

علياخأالمححاالعقارفانخريشاهاؤصحوفيهارتغالححلحتاذا
ححمفيكاتاداأمحنةضةتحباافآت111الحدحلياححلحاتماذا

السحقاطاحخحكاصاواحهاخفعاكاثيخةحاحااإشافتتاحالالخةالمحاو

يعوداألالساحفاألتابداشقحيةحعحاالحقرثبعحنا

اشحارعنححالحةحموإ

زيدححالحبديلههمكاادلمإكومشالتنياماادألدألرفيانه
المذكورممرافيالناأطوتحفاحعةاالقالنيةداااييم3رممرعالالمدع
المححالحةالمذكويدصتءحوالممووالحمثاسإمالخارلمغإدىالعد

عالرحالحةذناثيدحقحاصحدوحاطاحإلتالماحدهوارعةالممقحلحا

عليهالمححاالاغدصاوعرنجشقرطرأداثحزراكذكبالمبلغاكاعكواح

ءالمرقوالدابرلممروعاكائدصلىدعوانحقحلعتالحةالمهذكوتجرجب

البهاقيةالعاالثةإحاشصالمكتقريددءباقررالمذكوشبعالىوححا

الوتيقةهذهحاتللواقكلربحانابنمااعالتروانقحلعخها
فالنفيةصاالمقر

الاطودشص

ااضحاءالحةححورة

انهاكذاموحنحفيالواقعةالعاليةالدارممروعلىريدذعىبتارلمج



ممررلةفأقريىحدوالالغحسببحلريقبهاممروفتحضوانةلم

انريدحتحالقرشآالفقسعةعاحاعحهارحمالحةاحةنةمعاوالاللملحجة

وأستعحاعليهالمدعىممرواياكةثحنقدىالمذكوالمجلخعاكاالداركايحعالحة
تقريرممرويدفياراهـاوحمررشرضحااصقاحالالدارلكبعلحةدبمواةهو

هذاكفبتراكنحماتمقدوادالبتةحتاقبلةلةيبةلمانةظتمالئا
سنةفيبيانالةالححك

فالنةخاححهالمقر

االشهوداط

15االبر

فلوسيخااثلوأالمإليحوناترلمجىبححخةاوحهاسقاطهو

ابراؤةيحعحنا3حقاحددعليليىاوكلمياعرآتاتاال
بعدةاإالقبولقبالدبالىدامحهتوالقبولعاكايحوتخهالواالبرا

فيلالالحلدبكحاجأ3أاوعديةالىحاالدةالىحالأأسواذائردحال

ءاالبرانرذحالفحلالاوعدجهالمحاالذاكدوص

4ثلثمناؤةاإلحححشهواشلموتةعركافيهونأبرآاذا

اؤةابريحعحفايوعههـآحدوأبرألديوتباحةغرحسكةقىكنتراذا

الفقهكتبمنوغيرهاداحةاااماالحمجلةفيبذأكمخحيخفذكاوال

أبراةبماالمبراعاورعوىاالمبرئعلىححعاخاكااالبراواذاكاال
االبراعيادمحبحقعليهيدعياناةفلياعاكانواذايردبغالمخة

بعدةلهلمجدثحقلهبدلمحيمايدتكانولهـالبحة

اهابرعحورة

سئدبرجبعدييماليعنالذيالديئمنحعكاحاالفالنأأبرأثقد



جماشرعتاحجخاابراققيآالفعثرةوقدرةةسالىجالقيرعي
فيطالبةوالدعوىوالحقعدحهلييجقآوارواالخحةالححاال

لةكتبتانوالمبالمذكوصينالفمنالدنةبرفيهوراكحبحالبتةذالئ

فالنةالمقربمافيهةسفيالوثيقةهده

المصهوداطى

لةاالحو

ذكرالتيوهغحدةاالةوالحواذةالمادمةمنالدفينقله
واثايدهفيأوعديالمحالةذةفيهوإلذيالمحجلالمنتعحالبأنفيها

علحيماعخدالمحاللةالذيالماالمقللمححالتعحلىئأتئقيدلموهيطدقة
وأزالحوالةححفتحالمهـجحايوناعلجهاحالطاونيإنترطيال

مزتعحالالنقحددعنتومئعدحهاهـحاالعلىديندففجلهنيلم
تلفقدالمالذلثكانفانعدحهجاالايدفينةاالنيهاهوالمححالال

اةلراابطلت

علييماللصحالىولللالىحعاكارجعاالستشاسالمحخالعلىتمدرواذا

انقحلعفقدآخرعدلةمماأحالكأوالدينادابلفالىحيلىعاكايرجيمان
حاللبحهحتا

الجرالةقيمةاستوفىقدإحتالاونيانقباغدساالمحيدتوفياذا

معالحوالةحورةوصصتأتيبحالافييثاركوةانءاالغرلساؤفليى
دالسناا

ءواإليصاالوححية

سافىاألباخازدارثقحجبموالالموتبعدماالىمحخافتمليكالوصية
1مشتعرقةاالركةونتالاندثحرطالمالثلثكتوتصحيرلعيرهالورثة

وعهاصايءالتياشترقهمهاشاكتراوبقدرهاالدضيكوداالقيها



ثلثةصينصفالورثةتجزولمأيحضامالةلثبولعمرومالهلثبيدكىو
الموتبحدالىمحافةاسقخابةهرءواإليححاءجابؤ

الرححجةفيحمتبيورةث

برهوجه

تبرعاتحصحةحاللمرفعاتهرعللباتعالىاقةالىتننهيمئاإوحىقدفادنأاال

افاسحرغيرتمناربهةئدأرتاكيببةلاذاشالنةحاتةتثرإذونت

ذانىبحدبتيثلثنجرففيديرنهوبدث1يزحتخؤنإلتقوا
اسحعاكحجةالىهذكلةالاطوكحةوقااوعجأنكلسةعاكالحخنئةعافا3الى

بمضمونهالمقرفينمححلرقبواألرللجاناندةجومنشرعجاحححححا
فالن

الهاطثهرد

تحالمااللةبسم
احلىأعنجلبالىوأيقنالحق2بريدآعهـوقدإتحاكىاهـ01هذا

قاوايتهووفوحهناأظبررفاألنالىاغصادحهعالقائمابرآيلمؤيذا

الىحاجةفيهمالذيئوحاإنةإتوثفالنالححضاشءأرألدأعرفيهعدال

ثاوآونفسيمااغاذلكفيةواصاريؤدجهـمويرشدهمرآعرهميقوممن
ازبإدةلحللبفيماولخربالغبطةكحهقىيخايتصرف3فبحقاذاانةالييما

اويرسالميرتقوالاسرافعيرمنبالمحروفويخنهاعليءوالحا

فييدلخمغالدسنأحرالهسةبذتالوةاغرأإليحعلمراتبالم

وايناسبلوعهمآواتالىفحبميطاهوياإشصالهمباالتقةنافعةاعةحع

المحاموالتزماليهالموحىمنحايةالوثهذهالمذكوريئالووقبارشدهم

توني3الموترسوالايما3إلدفنلوارمكالةاعدتاحهز



اللهماوآللوفالنآفالنآنفسيماعاىواثوغعرانةالمرحمةرجاها
فيتنلححانوحهيئوةواكذلكاالعانة

بمحخمونهالمقرجلض

فاإناالشبوداط

السقم

وهولىبعاتنجالءشراءقبااإخآوكألىراوالسايةلحهالسله
علهقرشآالفثاإثةمحكأسددعمريدقالحاذااطوالكلبإلبااللمجابيعقد
السلميححغالالسلماسقدهممرؤوقبلصالالحخعمإآسكيلثمائةثا
والموزرناتصياألعتالمفيحححححتحلإلترتمكحفحةسخححلحمنيمحمااال

فيالسلمأريداذارالجيحقكالحوربةالهحنهناوالعددياتوالمذررعالت
كااوعيروالجوص1امحرباساخااوأبإالقأتعجإلضاوجبتاوااآلبر

وتعجينخةتنسحربيانوكأقحههاوعرحهاحلولهاحمميينمكءاتالمدإو

ذمصبها

رالخوعحلهعطالجنااآلتيةورااللجانكأمالسااحسحةبذال
رزمانوالمبيمالئماغداروديااراجدكوناللأحعفةوإعطوارنية

العقلهمجلفيالثمنحلملمحاححعقيوالمحالوتسديميما

سحتمإةحصو

زيتشظارفيقرشالفممروالىيدشأساادناث4بتارانة

مارفاحالالىمنرحالمائةالقخحالرداعتجارللمؤنةححالحججدزيتون

حاكمعستماالسلمرلتمحاىألىاشهرثةثاشبعدمحموالاقانةمقدا

13الىرصباالييماالمسدموقبحاناوالقبوالابباالتحاقداةانافأرعحآ

والمقصورالحامالماتةهيمماومويحنىاظالقحلرمنبفى



فيوللحياناشعناشالالبدانوتفرقاالعقدمجالفيالمالأس

اليالمسقميدفيونسخةالسلمربيدفينصخةاعالةتاريخيما
االالححصثهود

الثركة

إرثأعيآانث1يماللةانعنعبارةوهامالألشركاعنربانالثركا

ازسراآلشحصةئييتصرفإنفحهاللتنريائاوليااتهابااوءشحرإاو

األثرييماذنيالهبةاربدحعلمحمنحةححيخرجانولةمحنرا
يبيمةانفلةحثألبستاناردارفحعفصلةفىحمهمفيءالفقهااستثناهما
الواحديقوالانعن3عجاروهعقدوشركاإذن6بمثريحعيرمن

رأسفيحةاتالمساوادلجاغقدتاذاوهماخراالويقبلسثاركتالة
المالفيالحفاكخلهخعقدتواذافالةوالأدوكالةقحخمنتبحوألىالماال
مالونفجفالةالدونالوكالةتحختوهيصكخاناعنتبحالىفياو

العدليةاماالحمجآءفيقاالحمهشرييدهفيامانةالشريك
شركاواصاامواالشرصامايخانااوخةمفاوممنتسواتالثصرص

منمعلىمالرأشاعالثمرءالثركاعقدفاذاوجوهثركاوامااممال
طلمآاوحدةعلىكاوجميحاايعمارانعلىسايامقدارواحدكا

الثرقيعقدواواذاامواالثركاونتبينحمئقممببمالىمنححلوما
آضمنرالزامةدحةتيعنيالملهإتقبلعلىمملكنالمالرأشوجحاوا

لهاريقولاممالشرحمونتبينمميقماالبرةأياطاكملحمسبوال

اوخجآطايةكتركةتقبلهوشركةححنائعوشركاابدانعثبرءايحخا
المجحعلىالثركةوعقدواالرأسلهمنيلمواذاوصباخخيآط
15وجوهشرصونتبيحهمبجالىقلمجححالماوتقسيمنسيئةءوإشرا

كلهـويضاربعيبانفللثريئااوكالةتتحغمنالثمركةانوبما



عرماعلىهثريالفييخااوهوونسيئةعلربهاالعزسبمايبيع

الثصريئاوموتءالثراقبلهاحدهماأوالماليهةبهالكالثيحركةتبطل

عنالتنركةفسدتراذاألحدهابحالىممطقدراهماطباشتروتفسد
لركةفيبحوالىطائطكةصشصثتركامارحالنةالمالقدرعمابحالى

الماالقدرعالمدائه

مثحاركةححورد

شفاتةتحبتعتبربحاالخحماوصوممروزيداشترثقدبتاريخانة

كذاقدرةمبلغآكماتكلأخرجانبحداهمالدشكأكذاعلىئرعا
رححاربححقكبححخةيتميزالواحذاالححارحتىذلكونجلحالوكذا

ليجماوالتصرففيلححاحهخهماوأحدكاواذتوكذاكذأجملتة

يتصرفالتالخيانةواجتاباوجشرااقبتيماوعراللهبتقوىذالالىفيالحمال

اللةرزقةومابعنهمافيهاالةشرعلىولمجراابراوححنرسفراالماالفي

خسرازمنانتهسمحاليقعوالماليهاقدرعلىعاىبيونياربحامن
عالبينهماالثركةعتدولماغبحالىفيكاالماإلتقدرعلىعديهماوني

ولتتنحخةخهماراخذصئىيخانالوثيقةهذهسحلرتالحمورةهذه

صالنالمقربمضمونهاالحاجةلحإاحمجةيدهفي

الهمثهوداط

العسمة

طلبوسببهامعايئانمفيلواحدصحائعنصيبجمحالقسعة

المخخلفةالخموحاالواالنجامىوجهعلىبمليماالنتفاعمبعحنمهاوالثركا

انءالثصركامنكلركنياذااألحدةعلىمنهاكابقممللقسمةالقابلة



حمونيااعلىاثنايئبيهاحتنئرقيدارقسمةأريداذاحدةعلىنوغاأخذ
ئقسمالقحمةرباعتباررالسفالالمدوفحقومآلخركارتحتاثلواحدافوقافخما

ألنااتفاقابعللتبقحخافاحاكنتالقسمةفيحإحقأغبنظهراذا
فيايحخاتبحللهيبالتراثرقعترلوجمجدرلماللحداغحديالقاحتحضفب
شقخمثافوجبيوجرالمادلةماجوازشرطآلناالحعح

يقبحناوكيالالناضيتبريكةالزححمتعائباتةااحدكاالاذا

ححححةيغجحقحاكحطلةبفيفحححمحغيرحجهمكاتاذاوكذاالغأئبححعة

تسمةاافيحمحبي01حةموح

والدهمالمرحومتركانحاشأوالدأاقتسمقدادناةبحاريخهإنة

وصفلعلوعلىحتخحملةداوهيثاآثابإلبرأصثحتركةتكقياافذكور
ثةرول6ارعفىاحتتةالجزفبحخحاضااصحشلعةوثمحدكذاحمانبمواقعة

مماالالقااقساثاألتةاكلهءاحتراهذكهنألاقسءمحدودلواكرو

انحوقوترماهاالداحسحااغسةوااللمحاحةاتاهـاااتاخببراترالمشهو

ظساويةاقسامإثةثاصايخاوانغالعدوإحةرالخاالداخلةاشبقحزانوتح

نكرمريخاكاالححخاناالهـفافعالاوهحذكذالئطوالتحتاني

نحالناالسمشرةبذاآقيياالحاوبعدءالمحلوثةاالردربمال

نأالولباسهوضحيهذاإتفارالسهذايمفاألناوباسمكذاجمااجا

طامحححوحماكأفححارذالثاتىواللححمكذاإاحااسهوباكذاالفوقاني
وسفالاعلووعراحاقيماوتوابعةقه2ضلةحماالرالثحرعيةالقرعةاحرجت

نفد6وباسمكذافالنباسمانجيهخحاحقاالهـتوخرجالقمممةهذهمبح

ههكااقركذاحماللحخمكرمصاسامنكذافالنوباسمكذا

هفيهاإيروباالنححافجرتاغسمةاوآتعدالباداراتالتيبالقرعة
ةلموحقةاحدهمالىبالقرعةمحمارماوالتناقسرالزيادةوالغبنوال



بالواغاواشماراآلخرعيآكالمئهوانفححلذلئاكبعلياالكمانصدقا
بمافييماالمقرونشةفيالوثبقةهذهصتدت

ؤفالنإنوحفالن

السهواط

قفالو

لىعالعينهحبحخجفةايىدعوهولبرصاتبصرهـحياحمهس

قولماوعقارمنقةيمالمالماالاالهيووالبالمخفعةرالتصئنثاهالوامالأل

عنفاذاالمتاعصاواوالدنانيراهموالدشوموالقكالفأشفييمامحعامال

للوقفروئشترطحمحوازهقحنيفاذاوقفهيلغاخفقدللقبحمةمحتمآل
ودةيوان1محلفااحرالواتخهونيمناتالحبرفسائىيثزطما

والاطالفيجودساي3اقبإالمحآقآالمفجرأملومآقربة

مئرطمؤبداكونةفانتخقحلعاللجحةاخرةلمجعلوانوقتآوالحخافا
يملثهالمولىتمفاذااالاللقبحقيغواللئنرطليىذكرةنلاتفاقا
ذلكيححزطلمولوبطرفالوقفريعمنويبدأئرهنواليعاررال
عئىمهدانولالنسانثمعليفالموةشعالعيوهـغاقححخاتلحبوتهفالواة

الزقفاستجدالأتواعلماآلتيةأورةأافيىقىكمالةالواليةويجعالنفسيما
عدمةالمثروطكالشحروحالماونيوانجائئفهوروطآثعنان

دمبولوااللمكاالوقعوقةلةطمالالواقفحكونانمفادد

لمومالمإلحاصوفولوحىالصرفكامححوزايكونالوانفاسد
القصلعدصاممداشراةاوقصوصخصلحأوترابعدملكهوانيصغ

نظموقوفةصعدقةيهافيهاملفياالركنىذهحكاتاثيقولكانذلثه

جيزتخكائنبالترورالمايقالنواألثالقفالحالحكلموقتاممفيكانت



اومألاحثىخةاحطالسباتليةبالبهالئنحفعبحيثالوقفكماوان
الراليةحقلةبربإذنحماولاألححعلىجائئايحخافهوصؤنتيمايفال

رقفمحمورة

تعالىلتةالحمد

هوالفالنينالناياناللثحضرديلشهوداررىادناحةيخبتاإشة

ماروقففتحضواحلالقعثلوسالمةجمعححةمنشرعابربحألة
االثراراإلرثيقابحليماليةوسحقلالتنرعيرةتحوفيةلمولةهر

ابعاىالمثتملالفاألنيةالقريةفياقعالوالفالجالموتحفيالفديخاإجلاوهو
ذابوشياآلدابقبلةالىحدوددوكذااواغراوكداوهوكذا
وعرافقيمارقووتوابحمتنتمالتهوذلكبحدوداتبوغربابكذاوسثرقا

ملعنواخزجةاتيماججمجعمناالييماضمبوينئعزىماوجمي

مؤبذاعياثحبحاشوقفاالقرباتمنالوقفانعلمحيثتحالىاللهلوجه
جاريآتعالماألتةتبرآمحرئحاروالهنتنواليباعالعرعحاؤكذا

علييمافإثمةسمحة01بعدبذلةتلىعليههومنااالرحقاللهيرثحتهااصولهاع

سثاركيهيشاركةوالحياتهددنفسهعيأوقفةالواقفصهذاجلوقد

الفريخمةعليواإلناثكورأذامنهيذصعاكابعدهمنثمازععةأشوالحي
تصنأنعلىبطنبعدوبحلخاحلقةبعدوطبقةدرعةبعددرجةالثرعية

المذكورالوقفصريعمنوفحعيبةأسحقاقةعادولدولداووللعنبمم
يماحلبقفيهولمننححإحةعادعقيمامحهمماتمنصرلدولداو5ولدالى

اعلهمبقيت3وأعقاحغأنسالهملمجريذاورتجويو
المذكووالوقفيعوداحدنعيبقلمواذاواحداشحخصآولوبقيةأالرحق

فارالمذصالواثرطوقدنيالونالمحلفيالفالنيةالحالئفةءافقرعلى



فلنفسيماالمذكررالوقفعلىوالخظارةالوليةاناحدهاسثروحألهذاقفه

ظرالعادالفقرالىعادواذاذرقةمنفاآلرشدسثدلألصبعيهومنجاضه
الذيإهبعماريعبمامنيدأانوالثانيةالمذكؤسائفةائيالىليةوالحو

كثروالمنةعليثحهشوكةذيكايؤبرالاتةوافالبقاؤةفي

والتديلةجمرزألحدالبحيثحدةانزعليريهماسخإتثالثمن
انالإلوانتهاالىااالبلترتداوإماتاحالولوسثروحلسءشيابطالي
خىنةاوزاداوفحهخاشامنلمجاشبخلقهفياللةوداخكأوديحةفهو
العادفيخيروهوحمماالوالبالتامابراةمنبخيرحمافىويصررحليمافي

ريماللوجهمقبوآلتعالىاقةجعلةاحمإناالىوارحم
فالنبمحخمونهالمقر

صالهاطعهود

قاةالمسا

ثجروالثمرهناسلومءبجزيحصدحةمنالىمجرالدخالمساقاة
الغيضةاماةلألوفححةازيةالبزفيجاابداحالمثمروغيرالمحمراوليت

فيهاوردلوبدلمالخالفهـثىجاايهعامدةجافئطىالحىوالسضاالجال

حتىوالحفظالسقيالىجهالقيعأمطهالحورشجردفعكابهرزونصةايحنحا
طالمالنذكرهاالىحاحةفالالمساقاةسروطوالمجوزالخبململو

هاهالاومنالغرفمبحبيماأخوذوهوآضرجهعاكايساقوندنابال

لهقافيوالعرفمةمحسإالدةأل

قاهمساصورة

تسطيرهوجه

كااقاةالمبوجهغودةالفالنيالىعالكهفالنآستمخاتاريخانة

فيالفالنيةالمدرسهاوقافمنذلكسليخوقرلوزيحونتوتاعراس



وقىحرثقاوحائلحفخءإهـاااههابخديقوملحالمذكورةلعوية

الوتعاكاإتمالةيرشزابهينيئوقحخمحاداكفوخافىقزرتربيةحيطان
كاعالحماثالنؤتالجاريالحزفبحسبلةارقداياةادسقمالذي
ححفالالحوتلةفىأحيللقاللةاترجعلناعجالقررشعثحرةحمال

غلةكأححفاكسةاتاولوقنهوالزبحاواكيتوتافىغلةفيوالثلث

البيهحخاهكقاااواببوالعحإلتوااولااعلةمنوالثلثإلتالتوت

الثلثيؤارلالوقشهؤمادثدثيارالويتتدهناالرصفيقدمالسفخ
اختحفافالودروحةاليالخححافهخعديةةالملدطرلالو

وهوغفةأاباعاإثةوزاألالحححىالضاةناتدمتوتغرسأردالواذا

ئواواختحاعاألهوايثدححعةإنةرااترحشهاحدكلماايربعهاليقدم
وندتعألىاطةيتوتالدرنءيدكأتكوالمفالعودةفعاردناش

التنقمحستااتأاد01شةصاقدضاطنحرصلرحمالهعالحلة
عليهلةستيحااإاالأخرتاخأ01ارأاللوالقححاتلةءيادا

غاةحلمناخاصااتاكحداسلسخاةخلبحأتكذلكءالبجحخاواالرش
تفاحافالحاباةثيخببمضمونه

حراملهالعاتممرويتألتايالالعحعورد5هذ

حيم11حمنالاللةلسم

ممانفسحعلهاااألامضاهلاصاكإدوةاعحلىماهذا

ذافهخالثييلاللمماودمكحامحىحماوكاالمحمواموثيودم
اداالحزطةيحتلوااتحراهلاىووتإكاءحساواليخقسوال

ممنالمجةوافااقهخمسيهانثرهمراتصتانواححقااهذاعاكااجحمعوا

بقدرهمالجرىتعخهمرثلمجبانمئبمااحدأبىفاعانموتخمنجنى
عنهمفعهـىافتاداممايةعنانهرهممفقحرانبريةآبىممنارذمت



صالحهدراحلألوباوامارتلىحىأيدحملومثداحاألغتد

منرجرخةايلكلإكاخالدكعطاتارواصآبىقولجش

علىعلحهمماالحايةثنتيخاإنااتاعاجمىوعفححبمساعالأل
موفيفيالمبهـاغةاخاةوذهـإبىشإصةوذالأآدءمحتاب11حدافيم
































